
SREDA, 27. 5. 2020 

SLJ 

UČNI LIST (2. del) – reši, prilepi ali prepiši v zvezek in mi pošlji. 

 

1. Preberi povedi in podčrtaj pridevnike. 

Park poznamo po znamenitih kostanjevih drevoredih in imenitnem 

Jakopičevem drevoredu, ki ga je zasnoval arhitekt Jožef Plečnik. V 

njem so kilometri sprehajalnih poti, cvetlični nasadi, nenavadni 

vodnjaki in umetniške skulpture. 

Obkroži DA, če drži, ali NE, če ne drži. 

V povedih so tri vrste pridevnikov.                                    DA    NE 

Besedi znamenit in imeniten sta lastnostna pridevnika.      DA   NE 

V povedih je samo en svojilni pridevnik.                              DA   NE 

Besedi sprehajalen in cvetlični sta lastnostna pridevnika.   DA   NE 

Beseda nenavaden je lastnostni pridevnik.                           DA   NE 

Besedi slovenski in umetniški sta vrstna pridevnika.             DA   NE 

 

2. Vstavi ustrezno vprašalnico. 

_______________ torto imaš najraje? Čokoladno. 

_______________ plašč boš kupil? Moder. 

_______________ čaj pijete pozimi? Planinski. 

_______________ vode ni dobro piti? Mrzle. 

_______________ jezik govorijo v Avstriji? Nemškega. 

_______________ jabolčni zavitek je najboljši? Babičin. 

_______________ je bila praznična pečenka? Okusna. 



3. Popravi napačne vprašalnice. 

Kakšen sok najraje piješ? Marelični. 

Kakšen jezik govori Mira? Španskega. 

Katere rokavice si oprala? Primoževe. 

S kakšno začetnico pišemo imena planetov? Z veliko. 

4. K samostalnikom pripiši ustrezni pridevnik v pravilni obliki.  

Izbiraš lahko med pridevniki šolski, zanimiv, sošolkin. 

a) lastnostni pridevnik:_________________ knjigi 

b) svojilni pridevnik: _________________ knjige 

c) vrstni pridevnik: ________________knjiga 

5. Namesto besed v oklepaju napiši pridevnik. 

stroj (za pranje) - _________________ stroj 

konj (za vprego) - __________________ konj 

postrv (iz Soče) - __________________ postrv 

pršut (s Krasa) - ___________________ pršut 

igrača (iz plastike) - ________________ igrača 

smučar (iz Slovenije) - ______________ smučar 

6. Vpiši ustrezno obliko pridevnika. 

Ljubljana je (glavni) ___________ mesto Republike Slovenije. 

(Prihodnji) ___________ leto se bom vpisal v (pravljični) 

____________ krožek. V Ljubljani so bolj kot (športni) 

____________ tekmovanja obiskane (kulturni) __________ 

prireditve. V (zadnji) ___________ obdobju je zgradba doživela dve 

prezidavi. (Kleten) ___________ prostori (star) __________ 

gradov že od nekdaj burijo (človeški) ___________ domišljijo. 

(Alpski) __________ pokrajine so zaradi (strm) ___________ 

pobočij, (velik) __________ (nadmorski) ___________ višin in 

(nizek) ___________ temperatur redko poseljene. 



DRU 

Učbenik str. 83 

PRAZGODOVINA NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE 

Najbolj znani najdbi na naših tleh sta PIŠČAL iz kosti jamskega 

medveda in SITULA – vedro iz brona. 

 

 

 

 

 



Oglej si v Učbeniku fotografije. 

Nato preberi besedilo NA LJUBLJANSKEM BARJU.    

Nekaj podatkov o življenju koliščarjev najdeš tudi na spletni strani: 

http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-

barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine 

Po ogledu ustno odgovori na vprašanja: 

Kje v Sloveniji so odkrili več kot 40 koliščarskih naselij? 

Kje so bile postavljene hiše? 

Iz katerega materiala so bile? 

S čim so se koliščarji preživljali? 

DODATNO DELO (za radovedne) 

Lahko si pogledaš videoposnetek (Prazgodovina na slovenskih tleh), ki 

ga najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 

Po ogledu ustno odgovori: 

Kje je bilo najdeno najstarejše glasbilo? Opiši ga! 

Kako so živeli neandertalci? 

Kje si lahko ogledaš koščeno piščal? 

Kje so živeli koliščarji? Zakaj ravno tam? 

Kako so živeli? 

Opiši njihovo hišo! 

Katero kovino so poznali? 

Kaj so našli arheologi na ljubljanskem barju leta 2002? 

Opiši situlo! Zakaj so jo uporabljali? 

http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine
http://www.radovednih-pet.si/


MAT 

Merimo dolžino, reši učni list. 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPO 

Igra z žogo 

O, E 

 
Igro lahko igra eden ali več igralcev. Tisti, ki je na vrsti, meče v 

steno žogo. Za vsak met velja določeno pravilo oziroma je treba 

izvesti določen gib. Ob vsakem metu mora igralec naglas povedati 

navodilo za met in obenem v skladu s tem navodilom vreči žogo v 

steno in jo spet uloviti: 

1) igralec izgovori "O, E" ter obenem vrže žogo v steno in spet ulovi; 

2) izgovori "brez gibati" ter čim bolj negibno vrže in ulovi žogo; 

3) "brez smejati" - med metom je prepovedano smejanje; 

4) "z eno roko" - met z eno roko; 

5) "z drugo roko"; 

6) "tolčem" – med metom je treba ploskniti; 

7) "tolčem, tolčem" – med metom je treba dvakrat ploskniti; 

8) "spredaj, zadaj" - med metom je treba ploskniti pred in za 

hrbtom; 

9) "pozdrav" - med metom se pomaha; 

10) "poljub" med metom se poljubi na svojo roko in pošlje poljub. 

 

            

 

 



 


