
SLOVENŠČINA (4.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

KAKO SE UČIMO, PONAVLJAMO in UTRJUJEMO? DZ2, STR.: 68,69,70 Učiteljica DZ pregleda v šoli.  
Učiteljica dobi opise 
FANTAZIJSKIH ŽIVALI na svoj 
e-naslov do četrtka, 26.3.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
**DODATNO nalogo do 
nedelje, 29.3.2020. 

Na voljo za vprašanja o snovi 
sem po e- pošti:         andreja.
kobe@gmail.com    Dosegljiva 
sem v času                    od pon. 
do pet.:                     dop.: 9.00 - 
11.00                        pop.: 16.00 
- 18.00                     V 
popoldanskem času bom 
dosegljiva tudi v obliki 
videokonference - link: https:
//vox.arnes.si/oskoseze_si-
spremljanje/.                                                                                                          
https://interaktivne-vaje.si/                    
https://www.radovednih-pet.
si/resitve#tab=4 --- REŠITVE 
https://www.devetletka.
net/resources/files/Novicke19/Na
vodilo_za_registracijo_V16.pdf   
--- DA SE ODPRETI IN DELUJE 
TUDI NA PAMETNIH 
TELEFONIH

KAKO SE UČIMO, PONAVLJAMO in UTRJUJEMO? DZ2, STR.: 70, NAL. 7 - BESDILO napiši v zvezek in poklic tudi 
nariši.

KAKO SE UČIMO, PONAVLJAMO in UTRJUJEMO? V ŠOLSKI ZVEZEK zapiši : IME FANTAZIJSKE ŽIVALI:_____  
*NAJPREJ NAREDI MISELNI VZOREC  (KLJUČNE BESEDE)                                                     
*s pomočjo miselnega vzorca oblikuj  OPIS FANTAZIJSKE 
ŽIVALI (pazi na ODSTAVKE in, da se pri NAŠTEVANJU besede 
NE PONAVLJAJO)                                                                                                                                                     
*nato ga prepiši na računalnik v Word in ga kot priponko pošlji na 
moj e-naslov. Ne pozabi se podpisati. IME UČENCA in KATERA 
NALOGA, naj bo napisano že v ZADEVI (na vrhu - glavi 
sporočila). Če gre, dodaj svojo narisano sliko te živali ali vsaj 
prilepi, kakšno podobno sliko iz interneta.

BERILO (str: 84, 85): Polonca Kovač: VEZALKINE 
SANJE

V šolski zvezek zapiši: avtorja in naslov (na pozabi datum v rob) ,                  
*nato pisno odgovoriI na vprašanja (vprašanj ne prepisuj) 
DEJAVNOSTI PRED BRANJEM (1. modri okvirček):                               
*nato besedilo 3x preberi (vsaj 1x na glas)                                                
*nato se loti DEJAVNOSTI PO BRANJU (modri okvirček z 
vprašanji) - odgovori s celimi odgovori na vprašanja (vprašanj ne 
prepisuj), odgovore označi z ustrezno številko                                                 
*preberi tudi zelene okvirčke                                                                                                                      
**DODATNA NALOGA (kdor želi): ena izmed (MEDIJSKE) 
USTVARJALNICE (vijoličen okvirček) - narejeno nalogo mi 
pošlješ po e-pošti.

domače branje - Drejček in trije Marsovčki - 
BRANJE

v šolski zvezek: *MISELNI VZOREC O AVTORJU ; *KRATKA 
OBNOVA KNJIGE (uvod, jedro, zaključek) in *ILUSTRACIJA 
(narišejo) VSEH GLAVNIH LIKOV

samo spomnim - pregledamo v 
šoli.... datum do 14.5.2020

če kdo knjige nima, mi to sporoči 
po e-pošti, imam "sken" in 
pošljem


