
SLOVENŠČINA
30. teden: 23. - 27. 3. 2020



UVODNE INFORMACIJE ZA POTEK DELA:

● Dejavnosti za slovenščino so pripravljene za 5 šolskih ur. Delo si razporedi 
tako, kot ti ustreza. 

● Vmes vadi glasno branje. Beri besedila, da boš lahko, ko se vrnemo, 
dokončal Cankarjevo bralno značko.

● Če doma nimaš delovnega zvezka ali berila, si pomagaj s priloženimi pdf 
dokumenti.

● Veselo na delo :)



Branje z razumevanjem:
Čas za v posteljo

delovni zvezek str. 119 in 120

● Natančno preberi besedilo na str. 
119 ali tukaj, najprej tiho, nato še 
glasno. 

● Preberi si razlago besed v 
slovarčku (okvirček zelene barve) 
na str. 119.

● Reši 2. nalogo v DZ str. 120. Če nimaš 
delovnega zvezka, nalogo reši ustno.

● Vzemi zvezek za SLJ in napiši naslov: 
Čas za v posteljo, pod naslovom pa: 
DZ str. 120/3. naloga.

● V zvezek v celih povedih odgovori na 
vprašanja iz 3. naloge. Vprašanj ni 
treba prepisovati. Pri odgovorih si 
pomagaj z besedilom na str. 119.

● V zvezek opiši svojo domačo posteljo 
(oblika in barva postelje, kakšna je 
vzmetnica, vzglavnik, odeja, 
posteljnina …) in jo spodaj tudi nariši.

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/15zjd5sXbN-UJG3jRQBWPWpEtseri3GfX/view&sa=D&ust=1584657286856000&usg=AFQjCNHplz1Bm2FU6IudJxjZsLbKrAVW6Q


K. Kovič: ZGODNJE 
ZGODBE

berilo str. 85 – 87

● Natančno preberi besedilo v berilu 
na str. 85 in 86 ali tukaj, najprej tiho, 
nato še glasno. Bodi pozoren na 
besede, ki jih ne poznaš in prosi 
starše za njihovo razlago, lahko pa 
razlago besed poiščeš na internetu.

● V zvezek napiši naslov:                       
K. Kovič: Zgodnje zgodbe

● V celih povedih odgovori na 
spodnja vprašanja. Vprašanj 
ni treba prepisovati v zvezek.

1. Kje in kdaj se je pisatelj rodil?

2. Kdo mu je izbral ime?

3. Kaj je bil povod za izbiro 
njegovega imena?

4. Zakaj je želel ostriči mačka?

5. Kdo pripoveduje odlomek? 
Otrok ali odrasel pisatelj?

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1mF0Wt120kcZRVqyIx8DodXyJHm-0_fd0/view&sa=D&ust=1584657286887000&usg=AFQjCNHrv7tMqKmA7b7pbqgRpwR3DmtyWw


Vzemi si nekaj časa za pogovor ...

● Pogovori se s starši o tvojem otroštvu. Katerih zgodbic se spomnijo oni in 
kaj se spomniš sam. 

● Eno zanimivo zgodbo tvojega otroštva zapiši v zvezek v nekaj povedih. Pri 
pisanju pazi na lepo in čitljivo pisavo. 

● Prosi starše, da tvoj zapis fotografirajo ali skenirajo in ga pošljejo tvoji 
učiteljici po elektronski pošti. V elektronskem sporočilu lahko zapišete 
tudi, kako se počutite in kaj najbolj pogrešate v tem času, ko šola poteka 
od doma. Učiteljice bomo vesele tvojega zapisa. 

o


