
SLOVENŠČINA (3. a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

delovni zvezek 
Miške, 2. del

stran 31, naloga 6

V zvezek napiši naslov: VAJA

- naloga a) V besedah obkroži ali pobarvaj črki -lj-. V zvezek napiši 3 
povedi. V vsaki povedi uporabi poljubni 2 besedi, ki sta zapisani na 
oranžni predlogi.

- naloga b) V zvezek napiši 3 povedi. V vsaki povedi uporabi poljubni 2 
besedi, ki sta zapisani na oranžni predlogi.

- naloga c) V besedah obkroži ali pobarvaj črki -nj-. V zvezek napiši 3 
vprašalne povedi. V dveh vprašalnih povedih uporabi po 1 poljubno 
besedo, ki je zapisana v oranžni predlogi. Pri tretji vprašalni povedi pa 
uporabi 2 poljubni besedi, ki sta zapisani na oranžni predlogi.

- naloga d) V zvezek napiši 3 vzklične povedi. V dveh vzkličnih povedih 
uporabi po 1 poljubno besedo, ki je zapisana v oranžni predlogi. Pri tretji 
vzklični povedi pa uporabi 2 poljubni besedi, ki sta zapisani na oranžni 
predlogi.

Če meniš, da potrebuješ 
dodatno razlago snovi, 
se lahko obrneš tudi na 
Urško.

V Urškini spletni sobi pa 
boš lahko preveril tudi 
rešitve nalog pri SLJ 
tega tedna in rešitve 
nalog prejšnjih tednov.

DARIJA
Kdaj?
•        8.30–11.00
•        16.00–18.00
•        individualni dogovor
Kako?
•        e-pošta: darija.peternelj@gmail.com
•        webex: https://oskoseze.webex.
com/meet/darija.peternelj
•        individualni dogovor

URŠKA
Kdaj?
•        četrtek, 11.00–11.30
•        individualni dogovor
Kako?
•        e-pošta: urska.rebernak@gmail.com
•        webex: https://oskoseze.webex.
com/meet/urska.rebernak
•        individualni dogovor

delovni zvezek 
Miške, 2. del

PREVERI SVOJE ZNANJE, str. 32–34

Poskusi naloge rešiti sam. Preverjanje si lahko razporediš na več dni.

Naloge 1 ni potrebno prepisati v zvezek. S pisanimi črkami pravilno 
zapiši napačne besede. Pravilne besede napiši nad napačnimi.



branje Beri knjige po lastnem izboru. Večkrat tedensko glasno beri približno 5-
10 min. Pri tem upoštevaj naslednje kriterije:
•        ritem branja (Ti je uspelo brati brez zatikanja, tekoče? Ali si bral 
zatikajoče, s postanki?)
•        število napak (Ti je uspelo prebrati besedilo s čim manj napakami? 
Razmisli, pri katerih besedah se pojavljajo napake.)
•        izraznost branja (Ali pri branju upoštevaš ločila in pravilno 
naglaševanje besed?)

Preberi v berilu pravljico Kraljična na zrnu graha, str. 213-214.
Pravljico preberi večkrat in na glas. Lahko se tudi posnameš in nato 
poslušaš posnetek svojega branja.

Preverjanje branja 
preko video 
konference.

Otrok bo bral 
pravljico Kraljična 
na zrnu graha.
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Kako?
•        e-pošta: darija.peternelj@gmail.com
•        webex: https://oskoseze.webex.
com/meet/darija.peternelj
•        individualni dogovor

URŠKA
Kdaj?
•        četrtek, 11.00–11.30
•        individualni dogovor
Kako?
•        e-pošta: urska.rebernak@gmail.com
•        webex: https://oskoseze.webex.
com/meet/urska.rebernak
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bralna značka Bralno značko lahko opravljaš na 2 načina:
•        preko Webexa (individualni dogovor)
•        starši ali skrbniki naj ti pomagajo poslati posnetek na e-pošto razredničarke


