
  

OZADJA  

Natančno preberi navodila.  

Nato nariši ali pobarvaj kot je zapisano. 



  

 

 

1. V šolo prihajajo štirje učenci. Prvošolca spremljata mama in oče. 

2. Najvišji ima moder nahrbtnik. 

3. Zadnja dva sta brat in sestra, dvojčka z enakima šolskima torbama. 

4. Na desni zelenici so štiri gugalnice. 

5. Okrog zelenice je živa meja. 

6. Na levi zelenici je peskovnik. 

7. Za njim je rdeči tobogan. 

8. Šola je rumena z rdečo streho. 

9. Pred njo so temnozeleni grmički. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Na levo stran table v stolpcu napiši pet računov seštevanja in jih izračunaj. 

2. Na desni naj bo stolpec štirih računov odštevanja. Ne pozabi na rezultate! 

3. Pod tablo je dolga kovinska polica. Na njej je lonček s pisanimi kredami. 

4. Zraven kred je oranžna goba. 

5. Desno od table je plakat z abecedo. 

6. Levo od table so police s knjigami. 

7. Na vsaki mizi je pripravljen zvezek. 

8. Ob mizah so šolske torbe. Vsaka je druge barve. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Na tablo nariši obris Slovenije. 

2. Označi in vpiši svoje mesto. 

3. Zraven nariši slovensko zastavo. 

4. Ob tabli stoji učitelj in kaže, s čim si lahko pomagaš. 

5. Pred učiteljevo mizo so v vrsti postavljene štiri šolske klopi. 

6. Za vsemi sedijo učenci. 

7. Prvi učenec ima črne lase. 

8. Zraven njega sedi deklica s kitkami. 

9. Zadnji v vrsti je rjavolasi sošolec z rdečo majico. 

10. Na njegovi levi sedi dolgolasa sošolka. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Na igrišču je vseh deset košarkarjev. 

2. Danes igrata ekipi v modrih in rumenih dresih.  

3. Modri imajo bele, rumeni pa rdeče superge. 

4. Najvišji član modrih meče na koš. 

5. Igrajo s črno žogo. 

6. Na vsaki strani igrišča stoji trener ene ekipe. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Vrata vsake omarice so druge barve. Natančno pobarvaj. 

2. Ključavnice so srebrne. 

3. Na koncu omaric ležijo tri šolske torbe. 

4. Pred omaricami sedita dva učenca in kartata. 

5. Eden ima črne, drugi pa oranžne lase. 

6. V ozadju so odprta vrata, skozi katera prihajajo učenci. 

7. Na stropu je med svetilkama velika pajčevina. 

8. Iz nje se spušča velik črn pajek. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Levo od ure so trije piktogrami o bontonu v jedilnici. 

2. Med uro in vrati je urnik obrokov v šoli. 

3. Skozi vrata prihaja 1. b z učiteljico. 

4. Za mizo obeduje šest učencev. 

5. Štirje so že skoraj pojedli, dva pa sta ravnokar prišla. 

6. Pladnji so rumeni. 

7. Mize in klopi so iz lesa. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



 

 

 

 

1. Danes na šolskem odru nastopa mešani otroški pevski zbor.  

2. Sedemnajst pevcev ima svetlo modre majice. 

3. Dirigentka ima belo bluzo in vijolično krilo. 

4. Pred odrom je deset gledalcev. 

5. Pet je deklic in pet dečkov. 

6. Med njimi sta dva črnolasa, trije svetlolasi in štirje rjavolasi otroci. 

7. En gledalec ima oranžne lase. 

8. Ena deklica ima spleteno dolgo kito, dve imata čop. 

9. Štirje dečki imajo ravne lase. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 


