
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem
PIŠEM S ŠTEVILKAMI; Dz 
Goska, str.:70

Najprej preberei besedilo v oblačkih. Ugotoviš lahko, da lahko tudi pri 
slovenščini namesto besed uporabimo oz. napišemo števke. Samostojno 
reši prvo nalogo, tako da dopolniš besede in števke. V zvezek s 
PISANIMI črkami zapiši nekaj povedi, kjer lahko
namesto besede uporabiš števko ali prepiši 1. nalogo.

Starše prosim, da pregledajo 
zapis. Jaz bom preverila v 
šoli.

Starši, starejši bratje, sestre...

PONAVLJANJE, 
UTRJEVANJE; BRANJE IN 
PISANJE;TEK; DZ Goska, 
str.:71

- Pripoveduj o svojem najljubšem športu. Poveš,
zakaj ga imaš najraje, kje in s kom izvajaš ta šport,…-Samostojno preberi 
besedilo in si oglej, kako so tekli sošolci. 
- V krogce s števko vpiši vrstni red tekmovalcev. Prav tako tudi na 
zmagovalne stopničke.
- V zvezek s PISANIMI črkami zapiši naslov: TEK
Matjaž je bil prvi. Drejc je bil drugi. Jan je bil tretji.

 

Zvezke pogledam, ko 
pridemo v šolo.

Za morebitna vprašanja staršev sem dosegljiva po 
mailu: jamnik.koseze@gmail.com, od 8-10 in 15-17. 

PONAVLJANJE, 
UTRJEVANJE; BRANJE IN 
PISANJE;RESTAVRACIJA 
"HLEV"; DZ Goska, str.:72

Samostojno preberi, kaj ponuja restavracija Hlev. Z barvicami podčrtaj 
besede: seno, solate, sladice, hladni
napitki, topli napitki. - Samostojno reši 1. nalogo. Jedi prepiši s PISANIMI 
črkami. Po želji lahko napišeš, kakšne solate,
sladice in napitke bi ponudil v svoji restavraciji. Že komaj čakam, da 
vidim ideje, kaj bi ponujala tvoja restavracija.

Lahko mi na el. pošto pošlješ 
ideje jedilnika za tvojo 
restavracijo. Bodi pozoren na 
pravilen zapis besed s 
PISANIMI črkami.

V četrtek ob 12.00 bova z ga. Irmo na videokonferenci, 
kjer se nam lahko pridružite, da malo poklepetamo...
https://oskoseze.webex.com/meet/jamnik.koseze

ODGOVORI NA VPRAŠANJA; 
GREGORČKI; DZ Goska str.:
73

PREBERI: 
Naše babice so za 12. marec govorile, da se takrat ptički ženijo. Stari 
običaj namreč pravi, da so se dekleta nekoč na gregorjevo ozirala v 
nebo. Prva ptica,ki jo je dekle videlo, je naznanila, kakšen bo njen mož. 
Na Gorenjskem napredvečer praznika ohranjajo običaj spuščanja 
razsvetljenih barčic in hišic(imenovanih "gregorčki") v vodo. Po starih 
šegah namreč na ta dan sv.
Gregor "luč v vodo vrže". V Kropi ima ta običaj dolgo tradicijo in sega še 
v čase, ko ljudje še niso poznali elektrike. Sveti Gregor je pomenil 
preobrat v življenju Kroparjev, saj pri svojem delu niso potrebovali več 
svetilke. 

Če imaš možnost poslušaj interaktivno novico. Po ponovnem poslušanju 
novico preberi še v DZ.- Nato reši 2. nalogo v DZ. Odgovore piši S 
PISANIMI ČRKAMI. Bodi pozoren na veliko začetnico in končno ločilo 
(pika).

Lahko mi na el. pošto pošlješ 
odgovore na vprašanja. 
Odgovore piši S PISANIMI 
ČRKAMI. Bodi pozoren na 
veliko začetnico in končno 
ločilo (pika).

Pesem: M. Bor: MANJA SE 
VRTI, Berilo str.: 75 

Čim bolj tekoče večkrat preberi pesem in upoštevaj ločila. Ustno 
odgovori na vprašanja spodaj v okvirčku. Po želji se še ti poigraj kakšno 
rajalno pesem s starši. 



Preko spletne pošte bom dosegljiva od ponedeljka do 
petka od 9.00 do 11.00 in od 17.00 do 19.00
breda.lukman6@gmail.com


