
 

Šola
Elvira Sabotnik

Končno je spet šola.
Radovedni sedijo šolarke in šolarji v razredu.
Izbrali so si že nov sedež. 
Vsi se veselijo novega šolskega leta.
Drug za drugim pripovedujejo o počitnicah.
Luka, Fabijan in Ana so se mnogokrat kopali v domačem jezeru.
Darko je bil na Tirolskem obiskat teto in strica.
Simon je bil za en teden na morju, Mirko in Leja pa na planini.
Maja, Mira in Katja so bili na športnem tednu.
Tam so spali v šotorih.
Ob koncu učne ure učiteljica razdeli listo potrebščin.
»Dingdong!« Škoda, da že zvoni! Bil je res lep prvi šolski dan.
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 ➜ Poišči pravilne odgovore. 

1. Kaj se začne meseca septembra? B pust P šola D počitnice

2. Kdo sedi v razredu? R šolarke in šolarji S ravnatelj in hišnik

3. Kje so bili Maja, Mira in Katja? M na umetniškem tednu A na športnem tednu

4. Kje so spali Maja, Mira in Katja? T v hlevu V v šotorih U v hiši

5. Kdo je bil obiskat teto in strica? E Dunja I Darko O Damjan

6. Kje je bil Simon? L na morju C na planini A v Ljubljani

7. Kdo je bil na planini? D Mirko in Lara X Martin in Leja N Mirko in Leja

8. Kaj razdeli učiteljica? O listo potrebščin Z zvezke K knjige

 ➜ Pobarvaj polovične stavke z isto barvo.

 ➜ Kaj je v šolski torbi? Kaj je v peresnici? 

 ➜ Razčleni besede in napiši stavke v zvezek. 

 ➜ Ali najdeš stvar, ki je ne potrebujemo v šoli?

Darko je bil Ob koncu ure Šolarke in šolarji sedijo

prvi šolski dan. novega šolskega leta. Končno je 

v šotorih. o počitnicah. učiteljica razdeli listo. 

Pripovedujejo  spet šola. Bil je res lep

Vsi se veselijo v razredu. na Tirolskem.

že zvoni. Tam so spali Škoda, da 

V šolski torbi je .

V šolski torbi sta  in .

V šolski torbi so ,  in .

V peresnici je .

V peresnici sta  in .

V peresnici so ,  in .


