
VREMENSKA NAPOVED 

 

V majskih počitnicah so taborniki zopet pripravljali izlet. S kolesi so želeli na Krim, goro v bližini 

Ljubljane, ki je visoka okoli 1000 metrov. Tabornico Ano je skrbelo, kakšno bo vreme v sredo, 1. 

maja, zato je poslušala vremensko napoved na radiu. Obiskala je tudi spletno stran Agencije 

Republike Slovenije za okolje www.rzs-hm.si in prebrala naslednje besedilo: 

 

 

VREMENSKA NAPOVED V BESEDI, sreda, 1. MAJ 

 

Napoved za Slovenijo 

 

V sredo bo pretežno oblačno. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje 

temperature bodo od 9 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija. 

 

Obeti 

 

V četrtek bo večinoma sončno in toplo, le v zahodnih krajih se bo proti večeru že pooblačilo. Pihal 

bo južni veter. V petek bo v zahodnem in delu osrednje Slovenije oblačno s padavinami in z 

nevihtami, drugod pa bo še delno jasno in toplo. 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

  

 

 

(Prirejeno po: ARSO, www.rzs-hm.si. Pridobljeno: 19. 1. 2019.) 

 

 



Reši spodnje naloge. Odgovore zapisuj ali v zvezek ali na učni list. 

 

1. Poimenuj vrsto besedila, ki si ga prebral. 

a)  Besedilo je obrazec. 

b)   Besedilo je reklama. 

c)   Besedilo je javno obvestilo. 

d)   Besedilo je pismo. 

 

2. Na kateri spletni strani je Ana prebrala vremensko napoved? 

 

____________________________________________________________ 

 

3. Koga je zanimala vremenska napoved v prebranem besedilu? 

 

a) Vojake. 

b) Tabornike. 

c) Skavte. 

d) Mornarje. 

 

4. Kakšna je napoved vremena za 1. maj? 

 

Izberi črko pred dvema pravilnima odgovoroma. 

 

a) Pihal bo severni veter. 

b) Vreme bo pretežno jasno. 

c) Pihal bo jugozahodni veter. 

d) Ponoči bo začelo deževati. 

e) Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Katera od spodnjih trditev je glede na besedilo pravilna? 

 

a) V jesenskih počitnicah so taborniki pripravljali izlet. 

b) S kolesi so želeli na Triglav. 

c) Ana je poslušala vremensko napoved na radiu. 

d) Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. 

e) V petek bo oblačno s padavinami in z nevihtami. 

 

6. Katera od spodnjih trditev je glede na vremensko sliko pravilna? 

 

V Ljubljani bodo dnevne temperature do 25 stopinj Celzija. 

a) V Ljubljani bodo dnevne temperature do 25 stopinj Celzija. 

b) V Novi Gorici bo deževalo. 

c) V Murski Soboti bo sončno. 

d) V Kopru bo čez dan 29 stopinj Celzija. 

e) V Ratečah bo zjutraj 9 stopinj Celzija. 

 

7. Zakaj je Ano zanimalo, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? 

 

Izberi črko pred dvema pravilnima odgovoroma. 

a) Ker bi rada šla na kolesarski maraton. 

b) Ker bi rada šla na morje. 

c) Ker bi rada šla na kolesarski izlet. 

d) Ker se bližajo poletne počitnice. 

e) Ker načrtuje izlet v naravi. 

 

8. Spodnjim besedam poišči nadpomenko. 

 

oblačno, deževno, jasno, sončno – 

 

9. Spodnjim besedam poišči nadpomenko. 

 

kolesarjenje, plavanje, tek, plezanje – 

 
 



 
10. Spodnji besedi poišči protipomenko. 

 

mrzlo – 

 

11. Spodnji besedi poišči protipomenko. 

 

sever – 

 
 

12. Napiši ustrezno vprašalnico glede na odgovor. 

 

_______ se je odpravljal na izlet? Taborniki. 

 

 

13. Napiši ustrezno vprašalnico glede na odgovor. 

 

_______ je poslušala Ana na radiu? Vremensko napoved. 

 

 

14. Zapiši besedo iz oklepaja v ustrezni obliki. 

 

Taborniki v majskih počitnicah (pripraviti) izlet. 

 

 

15. Zapiši besedo iz oklepaja v ustrezni obliki. 

 

Taborniki bodo v majskih počitnicah (pripraviti) izlet. 

 

 

16. Zapiši besedo iz oklepaja v ustrezni obliki. 

 

Taborniki so v majskih počitnicah (pripraviti) izlet. 


