
 

PREVERJANJE ZNANJA – slovenščina 

 

Datum: __________________                 Ime, priimek: _______________________                       

 
Pozorno preberi besedilo VEVERICA in reši naloge. 

Piši čitljivo in s pisanimi črkami. 

Navadna veverica 

Navadna veverica živi v gozdovih po vsej Sloveniji. Pogosta je tudi v mestnih 

parkih, predvsem tistih, ki so v bližini gozda. Veverica je glodavec, ki zraste od 

20 do 25 cm. Njen rep je košat in dolg do 20 cm.  

 

Veverica dvakrat letno skoti od 3 do 7 

slepih mladičev. Spregledajo po devetih 

dnevih. Živijo od 3 do 7 let. Teža 

odraslih živali je od 250 g do 350 g. 

Barva dlake je običajno rjavkasto rdeča, 

vendar je odvisna od letnega časa in 

lokacije. Glavna hrana veveric so 

semena dreves: semena smrek, borov 

in jelk. Hranijo se tudi z oreški, gobami, sadjem, plodovi jagodičevja, mladimi 

poganjki, popki, žuželkami in ptičjimi jajci. Ko je na voljo dovolj hrane, si 

začnejo ustvarjati zalogo za zimo.  

Je odličen plezalec po deblih in vejah ter dober skakalec. Razdalje pri skoku iz 

enega na drugo drevo lahko dosežejo do 5 metrov.  

(povzeto po: https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/veverica) 

 

1. Obkroži črko pred pravilnim nadaljevanjem povedi. 

     Iz besedila izvemo tudi, 

    A)   kdaj veverica spi. 

    B)   koliko veverica tehta. 

    C)   kateri so naravni sovražniki veverice. 
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2. Kakšen rep ima veverica? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.   

A)   Nekošat in dolg.  

      B)   Košat in kratek.  

      C)   Košat in dolg. 

3. Obkroži, ali je trditev pravilna ali nepravilna. 

     Besedilo je napisano zato, da bi lovili veverice.     PRAVILNO      NEPRAVILNO 

     Veverica rada pleza.      PRAVILNO      NEPRAVILNO 

     Veveričji mladiči se izležejo.   PRAVILNO      NEPRAVILNO 

     Veverica se hrani tudi z ptičjimi jajci .      PRAVILNO     NEPRAVILNO 

4. Besedam dopiši manjšalnico.  

roka - ___________________ zajec - __________________  

darilo - __________________ košara - ___________________ 

5. Čigavo je kaj? Vstavi pravilno obliko. 

Mateja je našla _______________ (Maja) najljubšo knjigo.  

____________________ (Matej) kolo je modre barve.  

______________________ (Direktor) žena ima veliko sončnic.  

Ali je kdo našel __________________ (David) rolko? 

 

6. Dopolni. 

Jezik, ki se ga najprej naučimo, imenujemo ____________________jezik. 

V šoli se učimo angleščino, ki je za nas _______________jezik. 

7. Popravi besede, ki so zapisane narobe.  

glazba,   hrbet,   prijatel,   zemljevit,   krog,   laš,   golob,   čovn  

8. Kako bi z eno besedo poimenoval naštete besede?  

- triangel, boben, palčke, činele: _________________________________ 

- avto, motor, kolo, avtobus: ___________________________________ 
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9. Besedam poišči nasprotni pomen  (protipomenke). 

dolg  -    _________________      moker  -   _________________ 

tih   -    __________________      svetlo   -   ________________ 

 

10. Zapiši tri podpomenke. 

Med JEDILNI PRIBOR sodi: ______________________, ___________________ 

in ____________________. 

 

11.  Kateri par nima enakega pomena? 

a) zrcalo – ogledalo 

b) pričeska – čepica 

c) taca – šapa 

d) pameten – bister 

 

12.  V besedilo smiselno vstavi naslednje besede: majhna, manjša, najmanjša.   

 

_________________________________ od pingvina je papiga.  

____________________________________  od vseh pa je metulj.  

Pingvin  je  _____________________________  žival.    

       

13.  Napiši, za katero vrsto povedi gre (pripovedna, vprašalna, vzklična). 

 

Joj, veverica je skočila na najvišjo vejo! _____________________________ 

Ali se veverice prehranjujejo tudi s semeni dreves? ________________________ 

Veverice živijo od 3 do 7 let. ___________________________ 

 
 

 
 
 
Uspelo ti je! Preverjanje pošlji učiteljici.          Število doseženih točk: _____ /40 
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