
Pozdravljen, bralec!  
Danes boš pri slovenščini: 

 Glasno bral. 

 Reševal pisne in ustne naloge. 

 »Ocenjeval« svoje branje in načrtoval, kako ga lahko izboljšaš. 
 

Po opravljenem delu pa se boš odpravil na sveži zrak, se sprehajal, lovil 
ravnotežje … 

Delovni zvezek odpri na strani 26 in 27. Čakajo te besedila o 
pticah. Si opazil, da so različno označena?  
 

 
 

 
 

 
Izberi si eno besedilo in ga dvakrat glasno preberi.  
 
 
 
Po branju ustno odgovori na vprašanja: 
 

  ČRNA ŽOLNA  
 
- Katera žolna je med evropskimi 

žolnami največja? 
- Kakšen ima kljun?  
- Kakšen ima vrat?  
- Kakšne barve je njeno perje?  
- Kaj ima na glavi samec? 
-  Kakšne barve vrat ima samica?  
- Kje domuje črna žolna?  
- S čim se hrani?  
- Kje išče žuželke?  
- Po čem jo prepoznamo? 
 

 
 KUKAVICA  

 
- Zakaj je kukavica ptica selivka?  
- V katerem letnem času se vrne v 

naše kraje?  
- Kje živi?  
- S čim se hrani?  
- Kdaj se oglaša z značilnim 

kukanjem?  
- Ali si kukavica zgradi gnezdo?  
- Kam odloži jajce?  
- Kaj se zgodi v gnezdu, ko se 

izleže kukavičji mladič?  
 
 

 
 



 SIVI GALEB 
 
- Kaj si izvedel o telesu sivega 

galeba?  
- Kakšen ima kljun?  
- Kakšne so noge sivega galeba?  
- Kje živi?  
- S čim se hrani?  
- Kje gnezdi? 
 

 KMEČKA LASTOVKA 
 
- V katero skupino ptic spada 

kmečka lastovka?  
- Kje je njen življenjski prostor?  
- Kje gnezdi?  
- Čemu je podobno gnezdo?  
- Kako ga zgradi?  
- Kolikokrat na leto znese jajca?  
- Koliko jajc je naenkrat v 

gnezdu?  
- Kako imenujemo oglašanje 

lastovk?  
- S čim se hrani?  
- Kako lovi žuželke?  
- Kako pije?  

 

 
 
Sedaj si sam izberi, kaj boš naredil. Imaš tri možnosti: 

 

 V zvezek napiši odgovore na vprašanja. 

 Izberi si besedilo in se ga nauči brati. 

 Iz besedila v zvezek prepiši pet povedi. 
 

  
  
Ali si zadovoljen s svojim branjem? Kaj si želiš pri branju 
izboljšati? Kako? 

 

 
Dolgo si sedel, kajne? 
 

PREDLAGAM: 
Obleci se, obuj in se odpravi ven. Poišči si kakšno klop, podrto deblo, 
podporni zid (po domače »škarpo). 
 
Sprehajaj se po njej in lovi ravnotežje.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Zmoreš tudi to: 

  

  

 

 
 
 
 
LAHKO PA SE ODLOČIŠ TUDI ZA DRUGAČNO OBLIKO VADBE (SPREHOD, 

KOLESARJENJE, ROLANJE, ŽOGANJE…). UŽIVAJ! 

 


