
SLOVENŠČINA (1. 4.) 

 

Pomlad je moj najljubši letni čas. Kateri pa je tvoj? _______________________ 

Za začetek sem ti pripravil nekaj ugank. Morda veš, katere opisane cvetice so to? 

Raste po travnikih in ob robu gozda. Najdemo jo zgodaj spomladi. 

Zeleni listi so mesnati in rastejo tik ob zemlji. Ima več rumenih cvetov. Cvet je sestavljen iz petih 

srčastih cvetnih listov. 

S cvetom lahko trobimo.                                   TO JE ______________________________________. 

 

Cveti od pomladi pa tja do pozne jeseni. Iz pritlične ovalnih zelenih listkov rastejo na daljših golih 

stebelcih značilni cvetovi, sestavljeni iz mnogo podolgovatih cvetnih listov, ki so bele barve na koncu 

pa rdečkasti. Zelo radi jih  nabirajo otroci. Včasih iz njih za zabavo spletajo venčke in ogrlice. 

TO JE _________________________________________. 

 

Je pogosta pomladanska roža. Značilen cvet ima obliko zvončka in je sestavljen iz treh koničastih 

zunanjih listov ter treh krajših izrobljenih notranjih listov. Zeleni listi so pritlični in črtasti. 

TO JE ____________________________________. 

 

Ima cvet, steblo in čebulico. Steblo sega v višino med 20 in 45 cm. Večina vrst cveti spomladi, 

nekatere pa tudi v jeseni. Pri nas so znana divja rastišča teh cvetlic, ki jim rečejo tudi kovačnice. 

Najbolj znana je Golica, ki je spomladi posuta z belimi cvetovi. 

TO JE ______________________________. 

                                 

                                                    

 Odpri DZ na strani 48. 

Preberi besedilo po tiho, nato na glas in pred reševanjem nalog preberi še enkrat po tiho. 

V zvezek za SLJ napiši datum in z rdečo naslov NARCISA ter odgovori na vprašanja s 

celimi povedmi. 

Te že slišim, ko rečeš: Ooooo, koliko vprašanj!! 

Ne bo hudega. Le potrudi se pri lepopisju, bodi pozoren/pozorna na velike začetnice in 

končna ločila. Če ti starši uspejo popraviti besedilo in je več kot 5 napak, veš, kaj bo 

potrebno storiti. Zato svoje odgovore večkrat preveri sam-a.  Starši lahko pošljejo v 

pregled tudi meni. 

Na koncu pa ilustriraj narciso. 



DODATEK (NEOBVEZNO) 

Reši, saj zmoreš! 

Narcisi rečejo tudi ključavnica. In sodi med zaščitene rastline. Si to vedel-a? 

Poznaš morda še katero zaščiteno rastlino? Poimenuj jo.  

__________________________________________ 

Kje raste? _________________________________________________________ 

Ali si jo že kdaj opazil-a v bližini vašega doma?  

__________________________________________________________________ 

Ali si že kdaj utrgal-a zaščiteno rastlino? Si ravnala-a prav? Zakaj?  

__________________________________________________________________ 

Ali ste že bili na Golici? __________________ 

Ali misliš, da narcise na Golici sadijo? ___________________________ 

Narcise prodajajo tudi v cvetličarnah, na tržnicah in v trgovinah. Ali jih natrgajo na 

travnikih?  __________________________ 

Kje pa jih dobijo? _____________________________________________________ 

 


