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Dragi učenke in učenci, 
pred nami je že četrti teden drugačnega načina dela. Vem, da nam ni 
lahko, a moramo stisniti zobe in se prilagoditi situaciji, v kateri smo. 
Prepričana sem, da bo tole kmalu za nami. Bodite pogumni in verjemite v 
to, da se kmalu vidimo. Ta teden nadaljujemo z DZ. Najprej bi ponovili 
veliko začetnico; še vedno velja, da so zapisi v zvezek označeni z zeleno 
barvo. Rada bi, da si dneve skušate popestriti s kakšno dobro knjigo. Vem, 
da so knjižnice zaprte, a raziščite vaše domače knjižne police, zagotovo 
boste našli kaj zanimivega. Zapišite mi kratke obnove z vašim mnenjem o 
knjigi in vse skupaj bomo pisali pod bralno značko. Seveda pa še vedno 
velja, da bom vesela, če se mi kaj oglasite.  
 
● Ponovitev velike začetnice. Zapišite v zvezek: 

VELIKA ZAČETNICA 

Začetek povedi. 

Z veliko začetnico pišemo prebivalce držav, krajev, pripadnike narodnih 

skupnosti. 

LASTNA IMENA: 

A) OSEBNA LASTNA IMENA (Maja, Novak, Fifi) 

B) STVARNA LASTNA IMENA (Pet prijateljev, Merkator, Sreča na 

vrvici, Moj kuža …) 

C) ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA: 

 Naselbinska; vse je z veliko začetnico, razen predlogov in 

besed mesto, vas, trg, selo (Kranjska Gora, Novo mesto, Stari 

trg pri Ložu, Nemška vas, Slovenske Konjice …). 

 Nenaselbinska; z veliko začetnico je le prva beseda v besedni 

zvezi (Jadransko morje, Sava, Julijske Alpe, Alpe, Bohinjsko 

jezero …). 

 

● V DZ na str. 15 rešite naloge od 19 do 20 + minutko s pravopisnikom. 

● Rešite priloženi UL – vaje velike začetnice. (Igrajte se šole in učitelje; če 
kdo v družini utegne, naj vam narekuje kratko besedilo. Ko se vidimo, bom 

to vlogo z veseljem prevzela jaz☺.) 
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● V DZ na str. 16 (Za ustvarjalne) je zanimiva naloga o primerjavi 

portugalske in slovenske himne. Naredi jo in kratko poročilo zapiši v 

zvezek. 

 
Prijetno delo in vse dobro. 
       Vaša učiteljica Katarina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELIKA ZAČETNICA – UTRJEVANJE 

 V spodnjem besedilu popravi veliko začetnico. 

ivanka z uršnih sel ima sorodnike v novem mestu, birčni vasi in v starem trgu. na 

šmarni gori so se člani planinskega društva rašica iz ljubljane srečali s planinci 

višnje gore in dolenjskih toplic. lovro kuhar – prežihov voranc, slovenski pisatelj, je 

v sestavku gosposvetsko polje opisal, kako je v celovški klavnici iskal delo. janez 

je povedal, da ga jurjevo spominja na mladost, da pozna blagajev volčin, da pri 

kosilu popije kozarec janževca, da je slišal za impresionizem, da ni mulat niti 

socialdemokrat, da nima nobene olimpijske medalje pa tudi nobelovec ni, vozi pa 

se z volvom. Pozimi se smučamo na rogli. v delu sem zasledila zanimiv članek. Iz 

nove vasi se je podal kar peš do svete trojice. natočite nam liter vipavca, tistega iz 

vipave. Boj med turki in kristjani je bil krvav. na prešernov dan so pred prešernovim 

spomenikom različne prireditve. nekega prekmurca nisem prav nič razumel. pivka 

je ena glavnih izvirnic ljubljanice. priteka izpod snežnika. po pivški kotlini teče po 

površju. Od vasi zagorje do postojne vijuga po zelenih travnikih. v podzemlje izginja 

v postojnski jami. Na dan prišumi iz planinske jame. na loškem in cerkniškem polju 

sprejme nove vode. Te odtekajo skozi rakov škocijan. čez planinsko polje teče kot 

unica. v podzemlje spet izginja pod logaško planoto. šele pri vrhniki se pokaže kot 

eden od izvirov ljubljanice. na miklavževo me obiščejo parkeljni in miklavž. božiček 

me obdaruje za božič. na silvestrovo mi dedek mraz prinese darila. sveže cvetje 

prinesem mami za materinski dan. najbolj veselo je pustovanje in jurjevanje. le kdo 

bi pozabil veliko noč in velikonočni zajtrk. avto se nam je pokvaril že v šmarju pri 

kopru, tako da nismo prispeli niti do črnega kala. nova gorica leži ob italijanski meji. 

poleti sem taborila v bohinjski beli. vsako leto je v začetku julija na otočcu pri novem 

mestu koncert z naslovom rock otočec. blizu postojnske jame stoji grad erazma 

predjamskega. v sloveniji poleg slovencev živi tudi precej ljudi druge narodnosti. 

škofja loka je srednjeveško mesto z mnogimi lepimi ulicami, med katerimi je 

najlepša cvetlična ulica. južno od ljubljane leži naselje drenov grič. ljubljana je 

značilna po svojem gradu, vzpetina, ki vodi tja, pa se imenuje ljubljanski grad. če 

bi na ulici srečal tujca, bi mu svetoval, naj si ogleda logarsko dolino, belo krajino, 

gorenjske lepote ter prelepe piranske hiše. seveda bi ga napotil tudi v kamniške 

alpe. če bi bil iz združenih držav amerike, bi ga naučil še malo slovenščine. v petek 

grem na zabavo, ki bo v ravnah na koroškem. 



 

 

 


