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

Utrjevanje - vabilo V zvezek za jezik napiši vabilo. Besedlo zapiši tako, da boš v njem povedal: 1. 
KDO JE POVABLJEN (starši), 2. NA KATERI DOGODEK SO POVABLJENI 
(na prijateljsko tekmo), 3. KDAJ BO TA DOGODEK (v soboto, ob 10. uri), 4. 
KJE BO TA DOGODEK (na šolskem igrišču), 5. KDO VABI NA TA 
DOGODEK (učenci 3. razreda). 

Če imaš možnost, s starši zapis 
fotografiraj in ga pošlji/te na moj e-
naslov. Prejete zapise bom pregledala 
in odgovorila s komentarjem.

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.

Raba kazala v berilu - H. C. 
Andersen

2. aprila 1805 se je rodil Hans Christian Andersen. To je danski pisatelj, ki je 
znan predvsem po svojih pravljicah. V berilu poišči vse njegove pravljice. 

Obravnava teme Na tekmi Preberi besedilo v DZ na str. 37.  Pisno odgovori na vprašanja pri 2. nalogi. Na 
naslednja vprašanja, označena z zvezdico, in na 3. vprašanje odgovori ustno. 
Preberi besedilo pri 4. nalogi. Besedilo nadaljuj v zvezek za jezik. Zapiši 10 - 12 
povedi. Pozoren/na bodi na to, da so povedi smiselno povezane ter da pravilno 
uporabljaš veliko začetnico in končna ločila. (Če smo bili že prej dogovorjeni, da 
ti take naloge krajšam, zapiši vsaj povezanih 7 povedi.)

Tudi ta zapis lahko fotografirate in 
pošljete na moj e-naslov. Prejete 
zapise bom pregledala in odgovorila s 
komentarjem.

Obravnava besedila 
Katerega smo danes?

Je danes sreda? Če je, preberi besedilo v berilu na str. 118. Odgovori na 
vprašanja, ki so zapisana v okvirčku pod besedilom. V zvezek za književnost 
napiši naslov Katerega smo danes (Dim Zupan) in spodaj zapiši odgovore 
(vprašanj ti ni potrebno prepisovati). 

Po prihodu nazaj v šolo. 

Preverjanje rešenih nalog v 
DZ - od str. 26 do str. 36

Rešitve nalog bom v tem tednu 
staršem poslala preko e-pošte. Tako 
boš lahko preveril, če si naloge 
pravilno rešil. Če bo katera od nalog 
nerazumljiva, ti jo lahko razložim 
preko e-pošte, telefona ali 
videokonference (za termin se lahko 
dogovorimo preko e-pošte). 



Branje besedila Peter Pan 
ali Bratec in Kljukec s 
strehe

Vadi branje besedila Peter Pan (od str. 184 do str. 188). Če se ti zdi, da branje 
tega besedila že zares dobro obvladaš, lahko začneš z branjem besedila 
Bratec in Kljukec s strehe (od str. 65 do 74). Doslej vam nisem dajala 
posebnih navodil, od tega tedna naprej pa naj velja naslednje: za branje si 
skušaj vzeti čas vsaj 3-krat tedensko in vsakič preberi najmanj en 
odlomek. Ko prebereš vse, se vrni na prvega itd. Preko e-pošte bom poslala 
novo razpredelnico, uspešnost pri branju pa si lahko beležiš tudi v tisto 
razpredelnico, ki sem jo poslala prejšnji teden (eno vrstico vmes pusti prazno, 
da boš vedel, da se od tam naprej branje nanaša na Bratec in Kljukec s strehe). 
Če nimaš možnosti tiskanja, si na list iz razpredelnice prepiši, na kaj moraš biti 
pri branju pozoren, in uspešnost pri branju beleži tja. 

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

Breda Lukman sporoča (za učence, ki z njo delajo dodatno): 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


