
SLOVENŠČINA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Kako predstavimo svoje 
poklicne načrte?

DZ2, str. 62/2, str. 63/3 (v zvezek napiši natančne odgovore v celih 
povedih) + Dopolni in pomni

Rešitve so na spletni povezavi 
spodaj. 

e-pošta: jana4urh@gmail.com

Na kaj moramo paziti, kadar 
naštevamo? (ponovitev že 
znanega - VEJICA)

DZ2, str. 64/1, 2 (delaš sam/-a); str. 65-67/cela stran Učenci me za dodatna vprašanja, 
neznane besede lahko 
kontaktirajo od ponedeljka do 
petka med 9.00-11.00 ter 13.00-
15.00. V dopoldanskem terminu 
bom dosegljiva tudi za 
videokonference. (Povezavo za 
vstop in še dodatne informacije 
bodo starši dobili na e-pošto.)

Kako se učimo, ponavljamo in 
utrjujemo?

DZ2, str.68-71/vse naloge

Rešitve na spletni povezavi: https://docs.google.
com/document/d/1nkuMOyneiy5EU3JNusb5osESKZZ_OCklEi49DmLb3YU/
edit?usp=sharing 

Učenci morajo imeti v delovnem 
zvezku z drugo barvo rešene 
naloge popravljene oz. 
dopolnjene.

Feri Lainšček: Ledene rože Delo z berilom, str. 14, 15
Dejavnosti pred branjem (B, str. 14): Kaj pomeni beseda roža? V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) poišči, koliko 
pomenov ima ta beseda, in pomene preberi.

O avtorju - preberi: B, str. 12; O čem misliš, da bo govorila Lainščkova 
pesem Ledene rože? (ustni odgovor)

Branje pesmi (RECITACIJA) - najmanj 3-krat, pri tem pazi, kako potuje glas 
ob določenih ločilih (lahko poslušate tudi avdioposnetek pesmi, ki ga najdete 
v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si) 
V zvezek napiši: Feri Lainšček: Ledene rože Nato napiši, kaj je 
RECITACIJA in kaj DEKLAMACIJA? (pomagaj si z B, str. 15 spodaj). Pesem 
ponovno preberi in v celih povedih natančno odgovori na vprašanja v 
BERILU, str. 15/1-4. 
Naloga za zabavo: Pesem Ledene rože uprizori le s pomočjo pantomime. 
Starši/sestre/bratje naj bodo tvoji gledalci.

Odgovore lahko starši pošljete po 
e-pošti (slika zapisa iz zvezeka); 
če učenci želijo in imate to 
možnost, pa odgovore otroci 
lahko napišejo tudi na računalnik 
in mi jih pošljete po e-poti. Bom 
pa tudi pregledala zvezke, ko se 
vrnemo.


