
SLOVENŠČINA (3.a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

BESEDE NAGAJIVKE (NJ-N) - V zvezek zapiši naslov BESEDE NAGAJIVKE (NJ-N). Starši oz. skrbniki po 
zmožnostih. Za vsa vprašanja 
sem dosegljiva na email sara.
vrhovec@gmail.com, od 
ponedeljka do petka, 8.00-
10.00 ter 16.00-18.00.

- Pod naslov zapiši poved: Črki "NJ" v besedi izgovorimo kot "N", 
zapišemo pa ju kot "NJ".

Primer zapisa v zvezek 
bo poslan na email.

- V zvezek nato naredi razpredelnico (kot za ostale besede nagajivke, ki 
ste jih že spoznali).
- V razpredelnico zapiši besede (glej mail) in dopiši še svoje besede (vsaj 
6 besed).

Zvezek pregledamo v 
šoli.

- Pod razpredelnico zapiši 6 povedi. V vsaki povedi uporabi po 2 besedi 
nagajivki (nj-n).
- Povedi, ki si jih zapisal, glasno preberi. Bodi pozoren na to, kako 
izgovoriš črki NJ (izgovoriš ju kot N).

V dopoldanskem terminu bom 
dosegljiva tudi za 
videokonference.

BABIČINA HIŠA - Preberi besedilo v DZ (2. del) na str. 24.
- Reši naloge na str. 25, 26 in 27.
- Pri 10. nalogi na str. 27 v zvezek napiši besedilo, ki ima vsaj 8 povedi 
(pazi na veliko začetnico in končno ločilo). Pri pisanju upoštevaj vprašanja 
iz preglednice (v DZ). Ko besedilo napišeš, ga večkrat preberi in si ga 
poskušaj čim bolj zapomniti. Nato nariši zgradbo, ki si jo opisal. Če imaš 
možnost, ob sliki svoj opis zgradbe povej staršem, bratu/sestri ...

DZ in zvezek 
pregledamo v šoli.

Primož Suhodlolčan: MOBI 
ZAJEC

- Glasno preberi besedilo v berilu na str. 87 (ker je daljše, lahko bereš po 
delih). Pri branju upoštevaj ločila.
- Besedilo še enkrat tiho preberi. Zvezek pregledamo v 

šoli.
- V zvezek napiši naslov, Primož Suhodlolčan: MOBI ZAJEC.
- V zvezek zapiši odgovore na vprašanja na str.93 (le odgovore, brez 
vprašanj). Piši v celih povedih (pazi na veliko začetnico in končno ločilo).
- Pod odgovore nariši en prizor iz besedila.


