
PETEK, 17. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

PREVERJANJE ZNANJA  

 

- Pri vsaki nalogi dobro preberi navodilo, kaj moraš zapisati v zvezek.  

- Rešuj počasi in dobro premisli o odgovoru.  

- Odgovore zapisuj čitljivo in s pisanimi črkami.  

- Pri vsaki nalogi naj bo jasno označeno, za katero nalogo gre.  

- Vse skupaj fotografiraj in mi pošlji na elektronski naslov.  

- Zapis v zvezek: 

PREVERJANJE ZNANJA 

 

 

 

 

1. ČIGAVO JE?  

Čigavo je? Primer: Bratova torba 

V zvezek zapiši čigavo je in poved.  

OSEBA PREDMET ČIGAVO JE? POVED 

sestra postelja   

soseda hiša   

Petra balon   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VOŠČILO  

Preberi voščilo in odgovori na vprašanja.  

V zvezek zapiši pravilen odgovor na vprašanja.  

13. 4. 2020 
Voščimo vam vesele velikonočne praznike.  
Želimo vam veliko pisanih pirhov in dobre potice. 
 

Družina Ferjančič  

 
  

a) Voščilo ima nagovor. DA / NE 

b) Voščilo je bilo napisano v Ljubljani. DA / NE 

c) Voščilo je napisala družina Ferjančič.  DA / NE 

d)  Voščilo ima napisan kraj in datum.  DA / NE 

 

 

 

 

3. NAPIŠI S ŠTEVILKAMI  

trinajst  

petindvajset  

devetnajsti  

prvi  

sedemindevetdeset  

 

 

 

 



4. NAPIŠI Z BESEDAMI  

3.  

9  

27.  

65  

99.   

 

 

 

5. VABILO  

Preberi vabilo in odgovori na vprašanja. 

V zvezek zapiši odgovore na vprašanja (na kratko).  

 

Učenke in učenci 3. a razreda, 
 
vabimo vas na gledališko predstavo 

PEPELKA. 
Predstava bo v petek, 17. 4. 2020, ob 10. uri 
v učilnici 3. b razreda. 
 

Učenke in učenci 
3. b razreda 

 

a) Komu je namenjeno vabilo? 

b) Kdo vabi? 

c) Kdaj bo predstava? 

Č) Kje bo predstava? 

d) Napiši naslov predstave.  

 

 

 

 

 

 



6. ČESTITKA 

Preberi obe čestitki in zapiši odgovore na vprašanja. 

V zvezek zapiši odgovore na vprašanja (na kratko).  

 

Bled, 20. 12. 2019 
 

Učenke in učenci 3. b, 
 
čestitamo vam za odlično predstavo in 
doseženo 2. mesto na tekmovanju 
otroških gledališč. 
 

Učenke in učenci šole 

Portorož, 20. 11. 2019 
 

Spoštovani gospod fotograf, 
 
čestitamo Vam za nagrado, ki ste jo 
prejeli na fotografskem natečaju. 
 
 

Skupina Mladi fotografi 

 

a) Komu je namenjena prva čestitka? 

b) Kdo čestita učencem in učenkam 3. b? 

c) Komu je namenjena druga čestitka? 

Č) Kdo čestita fotografu? 

d) Kje in kdaj je bila napisana druga čestitka? 

 

 

 

7. KONČNO LOČILO, VELIKA ZAČETNICA  

Prepiši s pisanimi črkami, pravilno napiši končno ločilo in veliko začetnico.  

SOŠOLKI JE IME KATJA 

JOJ, KAKO JE LEP TVOJ MUC MAKSI 

ALI SE TURISTI KOPAJO V REKI SAVI 

 

 

 

 

 

 

 



8. POMANJŠEVALNICE  

Zapiši pomanjševalnice.  

konj  

klop  

roža  

pes  

 

 

 

9. BESEDE Z OŽJIM IN BESEDE S ŠIROKIM POMENOM 

 

a) Napiši besede z ožjim pomenom (po tri). 

Sadje  

Zelenjava  

Pijača   

 

 

b) Napiši besede s širokim pomenom.  

Krilo, majica, suknjič  

Sladoled, torta, krof  

Tek, plavanje, 

kolesarjenje  

 

 


