
SLOVENŠČINA 

3. teden 

 Najprej si preglej rešitve nalog v DZ iz prejšnjega tedna (glej 

prilogo). 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek za slovenščino in Berilo. 

 Reši naslednji rebus: 

                                

1 2 3 4 5                         1 2 3 4                1 2 3 4 5        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

__                                   __ __                 __ __              __ __ __           __ 

Upam, da si uspešno rešil rebus. 

 Sedaj pa vzemi zvezek in vanj napiši ter preriši in prepiši tabelo. 

Enid Blyton: PET PRIJATELJEV 

 

 

 

 



 

 

KAKŠEN JE? PROTIPOMENKE 

Pozoren  

Radodaren  

Iskren  

Jezen  

Aktiven  

Tih  

Energičen  

Lep  

Jokav  

 V desni stolpec napiši nasprotja danim besedam- 

protipomenke. 

 

Danes boš bral odlomek iz knjige Luč v svetilniku, ki sodi v zbirko 

Pet prijateljev. Angleška pisateljica je napisala zbirko Pet 

prijateljev, ki velja za svetovno uspešnico. 

Gre za literarno nanizanko, v kateri spoznamo pet prijateljev, ki 

doživljajo različne pustolovščine, v katerih dokažejo svoj pogum in 

iznajdljivosti.  



Mogoče je kdo od vas že bral te knjige. Sigurno pa to zbirko 

poznajo vaši starši. Vprašajte jih. 

 

 Odpri Berilo na strani 39 in glasno preberi odlomek. 

 Ustno odgovori na naslednje vprašanje: Kakšne počitnice misliš 

imajo radi prijatelji, ki nastopajo v knjigi? 

 

2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ:  Berilo. 

 Vzemi Berilo in še enkrat po tiho preberi odlomek na strani 39. 

 Če med branjem naletiš na neznane besede, si jih podčrtaj. 

 Če si podčrtal neznane besede, poglej njihovo razlago v slovarju 

ali na internetu. 

 Na spodnja vprašanja ustno odgovori v celi povedi.  

Kam se odpravljajo prijatelji? Gredo na morje ali v hribe? 

S katero težavo se srečajo takoj na začetku? 

Kako je ime petim prijateljem? 

Zakaj imajo prijatelji radi divjino? 

 

 

 



3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek za slovenščino in Berilo. 

 Vzemi zvezek in s pomočjo berila, pisno odgovori na naslednja 

vprašanja. 

 Samo odgovore piši v zvezek. Pazi, da boš odgovore oštevilčil in 

odgovarjal v celi povedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Še enkrat preglej svoje odgovore. 

 Sedaj pa poskušaj ustno obnoviti odlomek (okrog deset 

povedi). Spomni se kako obnavljamo neko zgodbo. Zlasti bodi 

pozoren, kako obnovimo  tisto, kar osebe govorijo. 

4. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: Berilo in zvezek za slovenščino. 

 Ustno ponovi včerajšnjo obnovo. 

PET  PRIJATELJEV 

1. Kaj se je zgodilo Dicku? 
2. Kaj mu je rekel Julijan? 
3. Zakaj so ostali obstopili Dicka? 
4. Kam so se peljali? 
5. Ali so peljali prtljago na kolesih? Zakaj? 
6. Kdo je Timmy? 
7. Zakaj je bil Georgin obraz mrk? 
8. Kaj jim je svetoval železničar? 
9. Zakaj obala ni primerna za počitnice? 
10. Kakšne počitnice imaš ti rad? 

 



 Sedaj pa vzemi zvezek in obnovo zapiši. 

E. Blyton: LUČ V SVETILNIKU 

                   (Obnova odlomka) 

 Ko si končal jo preglej še enkrat. 

 

5. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: Berilo in zvezek ali list papirja. 

 Danes boš oblikovalec plakata. 

 Vzemi zvezek (čez dve strani) ali večji list papirja. 

 Oblikuj plakat, ki bo privabil turiste v Cornwall. Potrudi se, da 

jih bo pritegnil vsebinsko in slikovno. 


