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Počitnic je konec. Manja je v omaro zložila predmete, ki jih je prinesla s počitnic. 
Preberi besede in jih prepiši po abecedi.
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Izmisli si imena in jih zapiši s pisanimi črkami.
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Preberi besedilo in ga s pisanimi črkami prepiši v zvezek.
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1 Abecedo prepiši v zvezek.
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Urška je zbolela in je že ves teden doma. Sošolci Filip, Alenka in Milan 

so jo obiskali. Urška je bila obiska zelo vesela. Pogovarjali so se o 

počitnicah. Filip je bil v Kopru. Alenka je s teto Evo hodila v hribe. Milan 

je kolesaril. Vsi so zaželeli Urški, da bi kmalu ozdravela. V šoli jo vsi 

nestrpno pričakujejo.

VELIKA ZAČETNICA NA ZAČETKU POVEDI

1 Preberi povedi. Obkroži veliko začetnico na začetku povedi.

Zazvonilo je. Začel se je pouk. Učenci in učenke so odprli učbenike. Tiho so 

brali. Zunaj je padal dež. Po cesti so se vozili avtomobili. Bil je prvi šolski dan.

2Dopolni povedi. Uporabi besede: sošolka, očka  pozabil  deklica., ,

Bodi pozoren, na začetku povedi pišemo veliko začetnico.

                                             Maja je zaspala.                           

 je odšel v službo. 

                              jo je poklicati po telefonu. 

                                        je zamudila šolo. 

NA ŠOLSKEM IGRIŠČU JE POLNO OTROK. IGRAJO SE V PESKOVNIKU. 

NEKATERI SE ŽOGAJO. LE UČENKA IZ TRETJEGA RAZREDA SE NE IGRA. 

IMA ZLOMLJENO ROKO. SEDI NA KLOPI IN OPAZUJE SOŠOLCE. 

Besedilo prepiši s pisanimi črkami.

Povedi prepiši s pisanimi črkami.
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VELIKA ZAČETNICA PRI IMENIH

1Napiši imena prijateljev, ki si jih spoznal na počitnicah. 
Bodi pozoren, imena oseb pišemo z veliko začetnico. 

Napiši imena sorodnikov, ki si jih obiskal. 

Napiši imena in priimke prijateljev, ki živijo blizu tebe. 

2

Preberi besedilo.

98

Na morski obaliNa morski obali

Napiši imena petih sošolcev ali sošolk tako, da jih razvrstiš po abecedi.

Brin je preživel počitnice ob morju. Skoraj vsako dopoldne je šel s teto 

Marjeto na tržnico. Pri ribiču Miletu sta pogosto kupila ribe. Vsak dan se 

je s sestrično Romano in bratrancem Filipom kopal v morju. S staro ribiško 

ladjo so pluli ob obali in opazovali obmorska mesta. 

Konec tedna sta se pripeljala mamica in očka. Z njima je prišel tudi pes Grom. 

Zvečer so se sprehodili do svetilnika in opazovali lučke iz daljnih mest.

V besedilu z rdečo barvico obkroži vse velike začetnice.
Preštej, koliko povedi ima zgornje besedilo. 

Kje je bil Brin na počitnicah?

Kaj je delal dopoldne?

S kom se je kopal v morju?

Kam je odpotoval z ribiško ladjo?

Kdo ga je obiskal konec tedna?

Ponovi, kdaj pišemo veliko začetnico.

Počitnice

4Razmisli, kako je ime otrokom. Dopolni besede.

___nja sedi v prvi klopi. Zraven nje sedi  __atej. ___asna in __jaša 

sta sestrici. ___iha sedi sam v drugi klopi.  ___rega je zbolel. 

___aja sedi v zadnji klopi. Zraven nje sedi ___lemen. ___ina in 

___vonko sedita v tretji klopi. Učiteljica ___eronika stoji pred tablo.

Naš razred

BARBARA PIŠE NALOGO.

JANA JAHA KONJA GROMA.

ČRT SE IGRA Z NEŽO.

DRAGO BERE KNJIGO.

MARTINA IN EMA SE POGOVARJATA.

Prepiši tri povedi s pisanimi črkami.

Napiši nekaj povedi o svojih sošolcih.

Prepiši povedi s pisanimi črkami.5
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Dopolni povedi z imeni krajev. Bodi pozoren, imena krajev pišemo z veliko začetnico.

Pristanišče v Kopru Pristanišče v Kopru

.

.

.

.

.

.

.

.

Preberi besedilo in ga prepiši v zvezek. Pazi na veliko začetnico.

 V pomoč so ti obarvane črke.
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VELIKA ZAČETNICA PRI IMENIH KRAJEV

Stanujem v (na) 

Včasih nas obišče teta iz 

Med počitnicami sem si ogledal mesto 

Naše glavno mesto je 

Preberi besedilo.

Neža rada hodi na izlete. Med počitnicami je 

obiskala veliko krajev po Sloveniji. V Ljubljani 

je videla živalski vrt. V Izoli si je ogledala 

tekmovanje jadrnic. Na Bledu je opazovala 

labode. Zadnji teden počitnic se je z vlakom 

odpeljala v Maribor. 

V besedilu z rdečo barvico obkroži vse velike začetnice.

Odgovori na kratko.

V katerem mestu je Neža videla živalski vrt?

Kje je bilo tekmovanje jadrnic?

V katerem kraju je opazovala labode? 

Kam je potovala z vlakom?

Odgovori na vprašanja. Bodi pozoren, tudi imena rek in gora pišemo z veliko začetnico. 

Katera reka ali potok teče blizu tvojega kraja?

Na katere hribe in gore si se že povzpel?

Kako se imenuje najvišji vrh v Sloveniji?

Kako se imenuje reka, ki teče skozi Ljubljano?

J B S L O

J B

S M

ASNA IN RANKO STA PRIJATELJA. TANUJETA V JUBLJANI. BA HODITA 

V GLASBENO ŠOLO. ASNA IGRA KITARO. RANKO ŽE DVE LETI IGRA 

HARMONIKO. KUPAJ STA NASTOPALA NA PRIREDITVI V ARIBORU. 

Prijatelja

TELEFONSKI POGOVOR

Preberi besedilo.

Gospa Pintar: Dober dan. Tukaj Mara Pintar. 
Rada bi vpisala svojega sina Janeza Pintarja na vašo šolo.

Ravnatelj: Pozdravljeni. V kateri razred hodi vaš sin?

Gospa Pintar: V tretji razred.

Ravnatelj: Iz katerega kraja prihajate?

Gospa Pintar: Z Jesenic.

Ravnatelj: Zakaj želite prepisati sina na našo šolo?

Gospa Pintar: Preselili smo se v Kranj.

Ravnatelj: Skupaj s sinom pridite jutri zjutraj v šolo. 

 Uredil bom vse, kar je potrebno. 

Gospa Pintar: Hvala in nasvidenje.

Ravnatelj: Nasvidenje.

Kdo se je pogovarjal po telefonu? 

Se sogovornika vikata ali tikata? 

Razmisli, zakaj takemu pogovoru rečemo uraden pogovor.

Kako je ime novemu učencu?

Iz katerega kraja prihaja?

Kam se je preselil?

Kako je ime njegovi mami?
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1Preberi besedilo.

Pristanišče v Kopru Pristanišče v Kopru

NASPROTJA

Bojan in Rok sta sošolca. Bojan sedi 

v prvi klopi, Rok pa v zadnji. Bojan je 

pri delu hiter, Rok pa počasen. 

Bojanova miza je vedno razmetana, 

Rokova pa urejena. Bojan je nagajiv, 

Rok pa poslušen. 

1312

Iz besedila prepiši pare besed, ki pomenijo nasprotje.

Preberi besedilo in obkroži ustreznejšo besedo. 3

2Danim besedam poišči nasprotja.

debelo 

toplo 

jasno 

belo 

dobro 

svetlo 

žalostno 

visoko 

Nekaj besed uporabi v povedih in jih zapiši v zvezek. 

Na primer: Knjiga je debela, zvezek pa tanek.

1 Preberi besedilo in besede za števila zapiši s številko.

ZAPIŠIMO ŠTEVILA Z BESEDO

Nina je stara (osem)         let. Hodi v (tretji) razred. V njenem razredu 

je (štiriindvajset)           učencev, (enajst)          dečkov in (trinajst)         deklic. 

Nina sedi v (drugi)         vrsti. 

Milica stanuje najbližje šoli. Do šole ima le (pet)          minut.  

Jasna potrebuje do šole (dvaintrideset)          minut. Jožef stanuje v Šolski ulici 

(sedeminpetdeset)          . Lani je na šolskem krosu dosegel (prvo)         mesto.

         

Na vprašanje KOLIKO? napišemo število brez pike, 

na vprašanje KATERI PO VRSTI? pa število s piko.

Dopolni povedi. Napiši s številko.2
Star sem         let. Imam bratov in sester. Moja babica je stara

         let. Moja hišna številka je         . Hodim v         razred. V redovalnici 

sem         po vrsti.

                   

Dopolni povedi. Zapiši s številko.3

V puščici imam          barvic.

Na šolski klopi imam          šolskih potrebščin

Na oblačilih imam          gumbov.

Na sebi imam          oblačil.

Med počitnicami sem prebral          knjig.

Za bralno značko bom prebral          knjig.

V razredu je          deklic in          dečkov.

Danes imamo na urniku          ur pouka.

          uro je matematika.
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Jesenska megla

SKUPNA BESEDA

1514

VABILO

Jesenska megla

1Naštej čim več besed za:

2Povej z eno besedo ali dodaj primere za skupno besedo.

pohištvo: 

šport:

telovadno orodje: 

ptice: 

rože: 

omara, miza 

Prečrtaj, kar ne spada zraven, in napiši skupno besedo za preostale besede.4
januar, april, julij, pomlad, september 

medved, zajec, srna, krokodil, polh 

marelica, češnja, breskev, solata, jabolko 

kruh, žemlja, kajzerica, mleko, makovka 

3Napiši skupno besedo.

jesen, zima, pomlad, poletje 

A, C, K, M, L 

čevljar, zdravnica, krojač, telefonistka 

letalo, ladja, avto, tovornjak 

Prevozna 
sredstva

Šolski 
predmeti

avto

kolo

motor

OrodjeOblačila

1Preberi besedili.

lVabi o    L k v
         u o ica, 1. 10. 2012

Uče e . d va n o d

nc  3  razre a bimo a gle  

l t n p e t . r a
u kov e r ds ave  P edst va 

jm jši f t  s u
Na očne an ek na vet o b  v 

lsk  lo n 6 o o  3  
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t n  a a
Lu kov i krožek S pramišk

aV bilo     Lu ca 1. 0. 12  

          kovi ,  1 20   V pe k va bi na l kovn pred avo 

 te s va mo  ut o st
a m č e ši a ek  ve

N j o n j  f nt na s tu. r dst  
 P e ava

o e ova i .
b v t l dn ci

Lu k vni kr žek prami

t o o Sa ška

Obkroži črko pod vabilom, ki je napisano pravilno, in pojasni, zakaj si izbral prav tega.

A

B

2
Vabilo nas vabi na dogodek. 

V vabilu navedemo kraj in čas dogodka. 

V vabilu napišemo trajanje dogodka.

Na koncu vabila napišemo ime pošiljatelja.

DA    NE

DA    NE

DA    NE

DA    NE

3Odgovori na vprašanja.

Si že kdaj dobil vabilo? 

Kdo te je povabil? 

Kam te je povabil? 

Si se udeležil dogodka? 

Dragi                                   !

V sredo, 24. oktobra, ob 17. uri te vabim na praznovanje 

                                                   . Praznovanje bo 

Lep pozdrav 

4Dopolni vabilo.

klavir

flavta

Obkroži, kar je prav.
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januar, april, julij, pomlad, september 

medved, zajec, srna, krokodil, polh 

marelica, češnja, breskev, solata, jabolko 

kruh, žemlja, kajzerica, mleko, makovka 

3Napiši skupno besedo.

jesen, zima, pomlad, poletje 

A, C, K, M, L 

čevljar, zdravnica, krojač, telefonistka 

letalo, ladja, avto, tovornjak 

Prevozna 
sredstva

Šolski 
predmeti

avto

kolo

motor

OrodjeOblačila

1Preberi besedili.

Vabilo           Lukovica, . 1 . 2 12
 

1 0 0

Učence 3. razreda vabimo na ogled 

lutkovne predst ve. Pre stava 
a d

Najmo nejši fantek a svetu
č

n  bo v 

šolski telovadnici, 26. okto ra, ob 1.35. 
b 1

Lutkovni krože  Sapramiška
k

Vabilo
a  

               Lukovic , 1. 10. 2012   

d

V petek vas vabimo na lutkovno pre stavo 

Najmočnejši fantek na svetu. Predstava 
bo v telovadnici.

Lutkovni krožek Sapramiška

Obkroži črko pod vabilom, ki je napisano pravilno, in pojasni, zakaj si izbral prav tega.

A

B

2
Vabilo nas vabi na dogodek. 

V vabilu navedemo kraj in čas dogodka. 

V vabilu napišemo trajanje dogodka.

Na koncu vabila napišemo ime pošiljatelja.

DA    NE

DA    NE

DA    NE

DA    NE

3Odgovori na vprašanja.

Si že kdaj dobil vabilo? 

Kdo te je povabil? 

Kam te je povabil? 

Si se udeležil dogodka? 

Dragi                                   !

V sredo, 24. oktobra, ob 17. uri te vabim na praznovanje 

                                                   . Praznovanje bo 

Lep pozdrav 

4Dopolni vabilo.

klavir

flavta

Obkroži, kar je prav.






