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

Obravnava nagajivk z LJ in 
NJ

Tokrat se boš osredotočil/a na zapis besed, v katerih se skrivata LJ in NJ. 
Najprej na str. 31 pri primerih a) in c) v besedah obkroži LJ in NJ. Nato v 
zvezek zapiši naslov NAGAJIVKE Z LJ in NJ. Spodaj zapiši povedi, v katerih 
PRAVILNO uporabiš VSE besede, naštete pri a) in c). Primer: Učitelj bere 
pravljico. (V isti povedi lahko uporabiš tudi dve besedi.) Nato z rdečim pisalom 
obkroži LJ in NJ v zapisanih besedah nagajivkah. Na koncu natančno preberi 
še besede, zapisane pri primerih b) in č). Pri teh besedah ne pišemo črke J. 
Povedi s temi besedami ti ni potrebno pisati v zvezek, razen če želiš dodatno 
delo. 

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.

Preveri svoje znanje V DZ reši str. 32, 33 in 34. Pri 1. nalogi bodi pozoren na zapis velike začetnice 
ter na zapis nagajivk z LJ in NJ. Pri 2. nalogi odgovarjaj v celih povedih. Pri 3., 
5. in 6. nalogi ti lahko pomaga naš zapis v zvezku - prelistaj nazaj. 4. nalogo 
lahko izpustiš. Pri 7. nalogi bodi ponovno pozoren na pravilen zapis velike 
začetnice.

Po prihodu v šolo. 

Obravnava teme 
Nogometna tekma - vabilo

V DZ na str. 35 preberi vabilo. Reši 2., 3. in 4. nalogo. V zvezek za jezik zapiši 
naslov VABILO. Namesto 5. naloge doma poišči nekaj vabil, ki si jih prejel od 
prijateljev ali sorodnikov (na primer vabila na rojstne dneve). Preveri, če so 
zapisana pravilno. Vsako vabilo mora vsebovati: KRAJ (od koder je bilo vabilo 
napisano), DATUM (na katerega je bilo vabilo napisano), PODPIS tistega, ki 
vabi, omembo besede VABI, VABIM ali VABIMO, omembo DOGODKA, na 
katerega nekdo vabi (na primer praznovanje rojstnega dne), omembo KRAJA, 
kjer bo dogodek in ČASA (URA IN DATUM), kdaj naj bi na dogodek prišli. 

Po prihodu v šolo. 

Branje besedila Peter Pan Vadi branje besedila v berilu na str. 184, 185, 186, 187 in 188. Skušaj brati 
primerno glasno, dovolj razločno, predloge preberi skupaj z besedo, ob 
piki besedo preberi z "glasom navzgol" ... Skušaj torej upoštevati vse, na kar 
sem vas opozarjala, ko smo brali v šoli. 

Po prihodu v šolo bom branje 
večkrat preverila, ob koncu 
šolskega leta pa še ocenila. 

Opis mamice V zvezek za književnost napiši naslov MOJA MAMICA. Opiši jo. Zapis začni na 
primer takole: Moji mami je ime ... Poleg imena omeni še, kako se piše, koliko 
je stara, kakšne oči in lase ima ter kakšno postavo, kaj rada počne, katera je 
njena najljubša barva, kakšna je po značaju ... 



Učenci,ki obiskujejo individualne ure pri Bredi: 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

Ponovitev velikih pisanih črk 
(imaš jih napisane na platnici 
zvezka)

Črke,ki ti delajo največ težav boš zapisal/a v zvezek,napišeš ti vrstice ene črke.

Narišeš risbico mamici


