
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem
GOSKA TEČE PREKO 
SAVE; DZ Goska, str.:74-77

Preberi slikopis. Nato preberi še enkrat in s PISANIMI ČRKAMI odgovori 
na vprašanja v 1. nalogi. reši še ostale naloge. Pri pisanju s pisanimi 
črkami bodi pozoren na veliko začetnico in ločila. 

Odgovore fotografiraj in mi 
prosim pošlji na el. pošto.

Starši, starejši bratje, sestre...

URNIK; DZ Goska, str.: 78-
81 V DZ, str. 78, preberi 

besedilo po vlogah. Nato najprej ustno in šele potem pisno s PISANIMI 
ČRKAMI odgovorij na vprašanja v DZ. Po želji naredi 6. nalogo.

 

Odgovore fotografiraj in mi 
prosim pošlji na el. pošto.

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

DAN ZA POSPRAVLJANJE, 
DZ Metuljček, str.:69-71

Najprej preberi besedilo v DZ Metuljček. Nato poglej pravilno poteznost 
zapisa, ki je v 2. nalogi. Potem, kot smo delali pri malih pisanih črkah, piši 
veliko pisano črko po zraku, po zaprtem zvezku. Nato v zvezek Rožica z 
nalivnikom, na celo stran napišeš novo veliko pisano črko U, V, Z,Ž. 
Vsako na svojo stran. Šele potem rešiš 2. nalogo v DZ. Nato v zvezek s 
pomožno črto prepišeš naslednji zapis: eno vrsto pisanih  črk UUUU, eno 
vrsto pisanih VVVV črk, eno vrsto pisanih ZZZZZ in eno vrsto pisanih 
ŽŽŽŽŽ. Nato s pisanimi črkami napiši še naslednje besede: Zoja, 
Victorija, Žiga, Vid, Urban, Urša, Žan, Vera. Nato reši še naslednje 
naloge na str: 70, 71. V 5. nalogi odgovore na vprašanja piši s pisanimi 
črkami, v zvezek s pomožno črto. Bodi pozoren na velike in male pisane 
črke in na pravilno poteznost zapisa.

tarše prosim, da pregledajo 
naloge v DZ in zapis v zvazku. 
Branje in pogovor preko 
videokonference.

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

Po spletni pošti dobite kdaj bomo imeli dodatne 
videokonference z otroki v zvezi z utrjevanjem, 
preverjanjem snovi...


