
SLOVENŠČINA 

2. teden 

 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek za neumetnostna besedila in DZ 2. del. 

 

V zvezek za neumetnostna besedila oblikuj naslednji zapis: 

KOLIKO IN KATERI 

BESEDA VPRAŠALNICA ŠTEVILKA 

šest Koliko? 6 

šesti Kateri? 6. 

enajst Koliko? 11 

enajsti Kateri? 11. 

 

Ko se po številu vprašamo s koliko, ga zapišemo s številko. 

Ko se po številu vprašamo s kateri, ga zapišemo s številko in piko. 

 

DZ 2. del odpri na strani 73. Reši vse od 10. do 15. naloge.  

 



2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: DZ 2. del in spodnjo sliko. 

 

DZ 2. del odpri na strani 75.  

Pri 1. nalogi potrebuješ cenik živalskega vrta, ki ga najdeš na spodnji 

sliki.  

Reši 1. nalogo. 





 



Reši še 2. nalogo na strani 76 in 77. 

 

 

3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: DZ 2. del. 

 

DZ 2. del odpri na strani 77. Reši vse od 3. do 6. naloge.  

 

4. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: Berilo in zvezek za umetnostna besedila. 

 

Berilo odpri na strani 17, kjer je odlomek knjige Blazno resno 

popolni, ki jo je napisala Desa Muck. 

 

Besedilo glasno preberi. 

 

V zvezek za umetnostna besedila napiši naslov: 

BLAZNO RESNO POPOLNI 

Desa Muck 



V zvezek prepiši spodnje besedilo: 

Knjiga Dese Muck govori o pravilih lepega vedenja, ki jim rečemo 

bonton. To vrsto besedil za otroke imenujemo POUČNA besedila. 

 

Spodnja vprašanja glasno preberi in nanje ustno odgovori.  

 

• Kako je ime bratu in sestri, ki nastopata v zgodbi? 

• Ali sta upoštevala pravila bontona? Kaj sta storila? 

• Kdo v pripovedi prihaja iz domišljijskega sveta? 

• Ali je upošteval pravila bontona? Kaj je storil? 

 

5. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: Berilo in zvezek za umetnostna besedila. 

 

Berilo odpri na strani 17, kjer je odlomek knjige Blazno resno 

popolni, ki jo je napisala Desa Muck. 

 

Besedilo ponovno glasno preberi. 

 



V zvezek za umetnostna besedila napiši, kaj bi ti naredil, če bi te 

obiskal vesoljček. Kaj bi mu pokazal? Kam bi ga peljal?  

Če bi me obiskal vesoljček, … 


