
SLOVENŠČINA (3.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Utrjevanje voščilnice. Učenci napišejo v mali črtni zvezek naslov Voščilnica. Nato 
napišejo voščilnico babici, ki praznuje 60 let. 

Pregled v šoli Za vsa vprašanja bom dosegljiva 
preko spletene pošte od 
ponedeljka do petka, od 8. 00 do 
10. 00 in od 17. 00 do 19.00.Voščilnico pišejo iz Ljubljane, 22. 3. 2020. Ocenjevanje, ko se vrnemo 

v šolo.
ana.vicar@gmail.com

Utrjevanje čestitke. Učenci napišejo V mali črtni zvezek naslov Čestitka. Nato 
napišejo čestitko teti in stricu za poroko.

Pregled v šoli. V dopoldanskem terminu bom 
dosegljiva tudi za možnost 
videokonference.

Čestitko pišejo iz Kopra, 25. 3. 2020. Ocenjevanje, ko se vrnemo 
v šolo.

V pomoč jim je delovni zvezek za slo., 1. del in preverjanje, ki 
so ga dobili nazaj. 

Berilo, H. C. Andersen: 
Kraljična na zrnu graha

Besedilo večkrat preberjo, v mali črtni zvezek napišejo naslov 
besedila in odgovorijo na vprašanja v celih povedih.

Pregled v šoli.

Berilo, F. Rudolf: Marsovčki 
hočejo na Zemljo

Še enkrat preberjo besedilo doma. Enkrat smo ga že v šoli. 
Nato v zvezek zajček napišejo naslov besedila in narišejo 
MARSOVČKE tako kot si jih oni predstavljajo.

Pregled v šoli.

Glasno branje-utrjevanje Učenci glasno berejo vsak dan. Knjigo ali revijo izberejo sami. 
Pozorni so na pravilno prebrane besede in upoštevanje 
ločil.

Predvidoma sledi 
preverjanje pri pouku v 
mesecu maju.

Učenci, ki obiskujejo individualne ure pri Bredi
Napiši voščilnico,
nariši risbico mamici, Na list papirja ali v zvezek napiši voščilo mamici za materinski 

dan (25.marec).
Pogledam, ko se vrnemo v 
šolo

Preko spletne pošte sem 
dosegljiva od 9.00 do11.00 in 
17.00 do 19.00 med tednom

Nariši risbico za mamico. breda.lukman6@gmail.com
Besede nagajivke Preko predstavnice za starše vam bom poslala učni list. Pregled v šoli.

List učenci prepišejo v mali črtni zvezek in rešijo. Ocenjevanje, ko se vrnemo 
v šolo.

Lahko ga tudi natisnete in prilepite v mali črtni zvezek.



V 1. delu dz za slo. so besede nagajivke, kjer lahko preverite, 
če ste besede prav napisali.


