
SLOVENŠČINA (3. a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

delovni zvezek
Miške, 2. del

Nogometna tekma: stran 35–36
Navodila k posameznim nalogam:
- 3. naloga: odgovore piši 'na kratko'.

Na tekmi: stran 37–38
Navodila k posameznim nalogam:
- 2. naloga: nalogi z zvezdico ni potrebno narediti
- 3. naloga: naloge ni potrebno rešiti
- 4. naloga: Pripovedi ni potrebno nadaljevati v zvezek. Izberi si nekoga, 
s katerim boš lahko 'ustno' naredil to nalogo. Preberi zapis v vijoličnem 
okvirju, nato pa nadaljuj s pripovedovanjem. Povej nekaj povedi, nato pa 
naj pripovedovanje nadaljuje druga oseba. Tako bo z izmeničnim 
pripovedovanjem nastala zanimiva zgodba.

Rezultati športnega dne: stran 39–40
Postavila ti bom nekaj vprašanj. Ti pa ustno odgovori nanje.
- KOLIKO ljudi je v hiši ali v stanovanju?
- KOLIKO dni je še do sobote?
- KOLIKO časa že delaš danes nalogo?
- KOLIKO obrokov si imel danes?
- KATERI dan po vrsti v tednu je danes?
- Ob KATERI uri si danes vstal?
- KATERI mesec po vrsti v letu je?
- V teku je tekmovalo 10 otrok. KATERI po vrsti je bil Andrej, če je 
pritekel zadnji na cilj?

V slovenščini imamo dve pravili:
a) Kadar postavim vprašanje z vprašalnico 'Koliko?', odgovor zapišem s 
številko brez pike.
Primer: Koliko majic si že umazal danes? 9 (devet)
b) Kadar postavim vprašanje z vprašalnico 'Kateri (po vrsti)?', pa moram 
v odgovoru zapisati za številko piko.
Primer: Ob kateri uri si šel danes spat? 9. (deveti)

Reši naloge v delovnem zvezku, str. 39–40.

Rešitve bodo 
poslane po e-pošti 
staršem.

Za dodatno pomoč 
in razlago snovi, je 
na voljo tudi Urška. 
V njeni Webex sobi 
bo dosegljiva v torek 
in v četrtek (ob 
11.00).

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



branje Beri knjige po lastnem izboru ali pa beri besedila iz berila.
Vsaj 3/4-krat tedensko glasno beri približno 5–10 min.
Lahko se tudi posnameš in nato poslušaš posnetek svojega branja.

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, katere besede ti nagajajo pri branju.)
• izraznost branja (Ali pri branju upoštevaš ločila in pravilno
naglaševanje besed?)

V petek na učni uri izveš, kaj boš bral. Naredili bomo primerjavo z 
branjem prejšnjega tedna in tega tedna. Ne pozabi imeti v petek pri sebi 
berila. :)
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bralna značka Bralno značko lahko opravljaš na 2 načina:
•        preko Webex (individualni dogovor)
•        starši naj pošljejo posnetek na e-pošto razredničarke


