
SLOVENŠČINA (3.d)
naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Nadaljevanje obravnave 
teme Babičina hiša

Rešijo še naloge v DZ na str. 26 in 27 (10. nalogo naj izpustijo). Po prihodu v šolo. Vsak dan med 10.00 in 12.00 
ter med 16.00 in 18.00 sem 
za vsa vprašanja dosegljiva 
na anja.kozelj.os@gmail.com.Obravnava teme Mlečni riž Preberejo naj povedi v DZ na str. 28. V zvezek naj nato napišejo DZ, str. 28, 

nal. 2, si izberejo 5 parov besed s seznama (ista vrstica levega in desnega 
stolpca) in tako skupaj zapišejo 10 povedi po istem zgledu. Princip: Rad jem 
surovo korenje. Še raje pa imam korenčkovo juho. Seznam bom poslala 
preko e-pošte. Če nimate možnosti uporabe interneta, si lahko primere seveda 
izmislijo sami.

Po prihodu v šolo. 

Obravnava teme Novica Preberejo besedilo in rešijo naloge v DZ na str. 29 in 30. V zvezek napišejo 
naslov NOVICA. Iz časopisa (če ga imate) izrežejo eno novico, jo nalepijo pod 
naslov in napišejo 5 vprašanj (po zgledu na str. 29) ter nanje odgovorijo. 
Pozorni naj bodo na to, da bo imelo izrezano besedilo res značilnosti novice: 
oblikuje jo novinar, gre za vest o nečem novem, objavljena je v časopisih, 
revijah (tudi na spletu), je kratka, vsebuje podatke o tem, kaj se je zgodilo, kje 
se je zgodilo in kdaj se je zgodilo. 

Po prihodu v šolo. 

Branje besedila Peter Pan Naj berejo besedilo v berilu na str. 184, 185, 186, 187 in 188. Pri branju naj bo 
vsak pozoren na podane smernice - moj komentar ob zadnjem preverjanju 
glasnega branja v šoli (po branju sem vsakemu posebej svetovala, kako lahko 
branje še izboljša). Seznamček za preverjanje napredka v branju vam bom 
preko e-pošte poslala naknadno. 

Po prihodu v šolo bom 
preverila, če so od zadnjega 
preverjanja v branju (tega, 
istega besedila) napredovali. 
Njihov napredek (upoštevanje 
glasnosti, razločnosti, 
intonacije, branje predloga z 
besedo ...) bom do konca 
šolskega leta še večkrat 
preverjala, na koncu pa ocenila. 

Za  učence, ki obiskujejo 
individualne ure pri 
učiteljici Bredi Lukman

V zvezek ali na list narišeš jedi, ki jih imaš rad Pogledam, ko se vrnemo nazaj 
v šolo

Preko spletne pošte bom 
dosegljiva od ponedeljka do 
petka, od 9.00 do 11.00 in od 
17.00 do19.00
breda.lukman6@gmail.com


