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SPOZNAVANJE OKOLJA – 2 uri 

1. PONOVIMO. Poskušaj glasno odgovoriti na spodnja vprašanja. Vsako 

vprašanje je vredno 1 točko. Koliko točk si boš prislužil? 

– Kateri jezik je uradni jezik v Sloveniji? 
– Katero denarno enoto uporabljamo v Sloveniji? 
– Katero je glavno mesto Slovenije? 
– Na katere države meji Slovenija? 
– Na katerem kontinentu leži Slovenija? 
– Koliko prebivalcev živi v Sloveniji? 
– Od katerega leta je Slovenija samostojna država? 
– Kaj se je zgodilo s Slovenijo leta 2004?  
– Katera država je severna soseda Slovenije?   
– Kako se imenuje glavno mesto Madžarske?   
– Katero denarno enoto uporablja največ držav?   
– Katero denarno enoto uporabljajo na Madžarskem?   
– Katera država je zahodna soseda Slovenije?   
– Kako se imenuje morje, ob katerem ležijo Slovenija, Italija in Hrvaška?   
– Katero denarno enoto uporabljajo na Hrvaškem?   
– Katera država je vzhodna soseda Slovenije?   
– Kako se imenuje glavno mesto Italije?   

 
2. Včeraj si v učbeniku prebral veliko zanimivih stvari o Sloveniji. V zvezek 
prepiši in preriši spodnji miselni vzorec. 
 
ZASTAVA 
 HIMNA - Zdravljica 
 
  
 
 
 
 
 
  
                       GRB 

       DRŽAVNI                   

SIMBOLI 



SLOVENŠČINA  

Rešitve včerajšnje naloge. Preveri in popravi. 

Hodim v __3.__ razred. Star sem ___8__let. Sedim v ___2.____ vrsti. V torbi 

imam __5___ zvezkov. Na eni roki imam __5____ prstov. Sredinec je __3.____ 

prst po vrsti. April je ___4.__ mesec po vrsti. Leto ima _12____ mesecev. Teden 

ima __7__ dni. 

Rešitve nalog v DZ na str. 40.  

4. naloga: DA, NE, DA, NE, NE 

5. naloga: 22, 9., 9, 45, 11., 6., 15. 

1. Danes je mednarodni dan knjig za otroke, zato boste poslušali in si ogledali 
ukrajinsko ljudsko pravljico ROKAVIČKA, ki jo najdeš na spodnji povezavi. Če 
nimaš možnost poslušanja, preberi eno zgodbo iz berila in napiši vsaj 7 povedi o 
vsebini. 

2. Po ogledu v zvezek napiši naslov ROKAVIČKA in odgovori na spodnja 
vprašanja v celih povedih. Vprašanj ne prepisuj. 

 Pravljico tudi ilustriraj 

1. Kdo je izgubil rokavičko? 
2. Kdo je prvi našel rokavičko?  
3. Kako je ime lisici in zajcu? 
4. Katere živali so šle v rokavičko 
5. Kdaj je dedek ugotovil, da je brez rokavičke? 
6. Kako se pravljica konča? 

 

 ROKAVIČKA, ukrajinska ljudska pravljica: 

https://vimeo.com/401810032?fbclid=IwAR1ocjVBPpIGZNXrJRpoz4phUqsPbu

d1G8-ClAJsrGTQq9uWwO7NRRpVX6c 

.  

MATEMATIKA 

1. Za utrjevanje poštevanke reši v RJI str. 18. 

https://vimeo.com/401810032?fbclid=IwAR1ocjVBPpIGZNXrJRpoz4phUqsPbud1G8-ClAJsrGTQq9uWwO7NRRpVX6c
https://vimeo.com/401810032?fbclid=IwAR1ocjVBPpIGZNXrJRpoz4phUqsPbud1G8-ClAJsrGTQq9uWwO7NRRpVX6c


2. Odpri DZ str. 33 in 34. Pozorno preberi besedilne naloge, oglej si slike in jih 

reši. 

  

 

 

 ŠPORT 

Uživaj na zraku!  

• Teci, meči žogo, vodi žogo, lahko se voziš s kolesom.  

• Lahko ponoviš preskakovanje s kolebnico, če jo imaš. 

• Kolebnico daj na tla (lahko tudi kakšen drug predmet) in jo preskakuj 

sonožno, po eni nogi, izmenjaje po levi in po desni.  

• Pomagaj staršem pri kakšnem opravilu na prostem ali v stanovanju. 

                                                 

 


