
DRUŽBOSLOVJE, sreda – 13. 5. 
 

 

➢ Reši delovni list – Ponavljanje 
 

1) Poimenuj časovni trak bivališč! 

  Pomagaj si z besedami: bajta, mostišče, moderna hiša, gradišče, jama, rimsko naselje, grad. 
 

 
 

                                                      
 
 

2) Obkroži, kje so se naseljevali ljudje v preteklosti. 
 

ob rekah, jezerih            v gorah                                 kjer je bilo veliko zemlje, pašnikov 

na križiščih prometnih in trgovskih poti                v trgovini 

 
3) Zgradbam iz preteklosti rečemo ____________________________________ 

 
 

4) Poimenuj: 

                           
 

 
 

5) Nekoč: 

     Kakšna je bila posoda? ______________________________________________ 

     Perilo so prali ob p______________, r__________. 

     Moški so se srečevali v _________________ _________________. 

     Vsak dan so jedli: f_________, k_____________, p____________, z__________,  

          m____________, ž____________. 

     Igrače so bile narejene iz l_________, b_________, s___________. 

     Naštej nekaj igrač nekoč: _______________________________________________ 

     Naštej 4 obrtnike nekoč: ________________________________________________ 

    Zakaj je začela propadati obrt? __________________________________________ 

 

6) Dopolni tabelo! 
 

NEKOČ DANES NEKOČ DANES 

velike družine   molzejo strojno 

voz  kozolec  

brana  kosa  
 

 



SLOVENŠČINA, sreda – 13. 5. 

 

 
➢ Delovni list prilepi v zvezek in ga reši! 

 

 

1) Popravi, da bo prav! Pravilno zapisano poved prepiši v zvezek. 
 

     Kje  je  teta  žana? v  trgovini. 

     v  soboto  gremo  v  koper  na  morje.  videl  bom  jano,  ulo  in  vida. 

     muca  rozi  je  bolna, zato  je  Stric  janez  žalosten. 

     čevljar  žiga  klepec  živi  v  črnomlju  in  ima  zajca  bobija. 

 
 

2) Postavi ustrezno KONČNO LOČILO. 
 

  Miha je bolan           Kje živiš  Jutri imamo športni dan 

  Tišina v razredu  Drugi teden bodo počitnice  Joj, lepo je 

  Kdaj greš domov       Nehaj nagajati     Kdaj greš domov 

  Zakaj greš na pošto   Juhu, koliko snega    Koliko si star 

  Babica je odpotovala na morje  Koliko je ura               Zunaj dežuje 

  Poglej, prva zvezda na nebu  Tiho bodi  Sem doma 

  Dojenček mirno spi  Kdo si je umil zobe?  Kdaj bo kosilo 

  
 

3) Napiši vprašalnice! 
 

 _________ boš kupil liziko? __________ si?       __________ ne greš v šolo? 

 _______  je v trgovini?       __________ je ura?  ________ stanuješ? 

 _________ je bel maček?   ________ si pozabil doma?       _______ greš? 

 
 

4) V zvezek napiši VABILO sošolcu na piknik, ki ga boš imel doma. 
 
 

5) Preberi vabilo in zapiši odgovore v zvezek. 
 

 
                                                                                            Metlika, 3. 6. 2020 

     Dragi Tomaž! 
     Vabim te na praznovanje rojstnega dne, ki bo v soboto, 6. 6., ob 16.00,  
     pri meni doma. Upam, da prideš! 

                                                                                        Janja 

 

 
Vprašanja: 

1. Kdo je povabljen? 
2. Kdo je napisal vabilo? 
3. Kam vabi Janja? 
4. Kdaj bo praznovanje rojstnega dne? 
5. Kje bo praznovanje rojstnega dne? 


