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

Glavni in vrstilni števnik 1. Preberi besedili na str. 39 in povej, v čem se razlikujeta. Se strinjaš, da je 
drugi zapis poročila preglednejši? 2. Primere na str. 40 pri 3. nalogi skušaj 
pravilno prebrati. Na naslednji videokonferenci boš lahko preveril, če si to 
naredil pravilno. 3. Reši 4. in 5. nalogo na str. 40, vendar ne po spominu. Loti 
se ju tako, da podatke, ki so omenjeni v trditvah in vprašanjih, najprej 
poiščeš v besedilu in jih podčrtaš. 

Na naslednji vieokonferenci bom 
preverila, če razumete bistveno 
razliko med glavnim in vrstilnim 
števnikom in če razumete, kako ju 
pravilno zapišemo.

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.

4. Preberi: Besede oziroma številke, kot so dvanajstega, 9., 
enajsta in 15. imenujemo VRSTILNI ŠTEVNIKI. Po njih se 
vprašamo: Kateri/Katera/Katero po vrsti? Kadar jih pišemo s 
številko, dodamo piko. Vrstilni števnik uporabimo tudi, ko 
povemo ob kateri uri se nekaj dogaja, na primer: ob 10. uri.

5. Preberi: Besede oziroma številke, kot so 22, devet, petinštirideset in 
60 imenujemo GLAVNI ŠTEVNIKI. Po njih se vrašamo: Koliko? Kadar jih 
pišemo s številko, ne dodamo pike. 

6. V zvezek za jezik zapiši naslov GLAVNI IN VRSTILNI ŠTEVNIK. Dopolni 
okvirček pri 6. nalogi na str. 40 in besedilo v njem prepiši pod naslov.

7. Na str. 39 pobarvaj vse vrstilne števnike z zeleno barvo, vse glavne 
števnike pa z modro barvo.

Branje besedila Peter Pan
ali Bratec in Kljukec s
strehe

Vadi branje besedila Peter Pan (od str. 184 do str. 188) ali
Bratec in Kljukec s strehe (od str. 65 do 74). 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 razpredelnice si beleži 
uspešnost pri branju.

Ker trenutno ni znano, ali se letos še 
vračamo v šolo, bom branje preverila 
na naslednji videokonferenci. 
Staršem, ki bi se želeli več izvedeti o 
veščini branja, priporočam posnetek 
predavanja na Youtube-u. Najdete ga 
pod: Kako se naučimo brati? - 
Spletno predavanje - Webinar

Preverjanje rešenih nalog v 
DZ na str. 37 in 38

V tem tednu pošljem rešitve preko e-
pošte.


