SLOVENŠČINA -------------------------------------vlasta.prevolsek@guest.arnes.si
Dragi četrtošolec/četrtošolka!
Smo v 10. tednu učenja na daljavo. Zaradi številnih ukrepov si v tem času
verjetno večkrat posegel/posegla po telefonu in opravil/a kakšen telefonski
pogovor s svojimi sorodniki, sošolci ipd. In to je tudi vsebina dela v tem tednu.
Zanimalo nas bo, kako se pogovarjamo po telefonu? Sicer pa danes
uporabljamo še druga komunikacijska orodja (Viber, Skype, Messenger,
Zoom…) in v času korone ste nekatere tudi sami dobro spoznali.
V tem tednu boste učenci, ki še niste pridobili ocene, opravili govorni nastop.
Ostali učenci boste svoj čas namenili branju knjig ali revij. Z branjem si širiš
svoje obzorje, spoznavaš drugačno življenje in okolje, branje nas lahko
pomirja, sprošča ali navdihuje.
ŽELIM TI USPEŠNO DELO!
10.TEDEN / 25. 5. 2020 - 29. 5. 2020
25. 5. 2020 / 26. 5. 2020
Učna enota: Kako se pogovarjamo po telefonu

2 šolski uri

Kadar se pogovarjamo po telefonu, je pomembno , da upoštevamo
bonton. DZ/ 101

TVOJE DELO:
 Razmisli in ustno odgovori na vprašanja. DZ 96/1
 Preberi pogovor in ustno odgovori na vprašanja med Nežo in Filipom.
DZ 97/3

 Povedi v pravilnem zaporedju prepiši v oblačke. DZ 98/4
 Označi pravila vljudnostnega pogovarjanja. DZ 99/ 5
 Oglej si posnetek na Radovednih pet pod zavihkom Na kaj moramo
paziti pri telefonskem pogovoru/ Pogovor med vnukinjo Špelo in
dedkom https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4
 Ustno odgovori na vprašanja. DZ 99/ 7, 8.
***USTVARJALNO PISANJE/DODATNA NALOGA- neobvezno za učence, ki se
pripravljajo na govorni nastop
Napiši telefonski pogovor med teboj in sošolcem/sošolko.
Vsebina pogovora je poljubna.

27. 5. 2020
1 šolska ura
Učna enota: Katere podatke vsebuje telefonski imenik
Danes uporabljamo moderne telefone, v katerih so spravljene tudi
telefonske številke tistih, ki jih pogosto kličemo.
Včasih pa ni bilo tako.
Telefonske številke so bile na
voljo v telefonskem imenikuknjigi, ki jo je imelo skoraj vsako
gospodinjstvo.
Številko klicatelja je bilo
potrebno vedno znova »zavrteti«.
Vprašaj dedka in babico ali svoje
starše, če je bilo tako. Nekaj
pomembnih telefonskih številk, ki
smo jih pogosto uporabljali, pa
smo imeli izpisane v posebnem
zvezku ali listu.

Ali veš, da telefonski imenik, krajše TIS obstaja tudi na spletu?
TVOJE DELO:
Preizkusi se v iskanju telefonskih številk v TIS-u.
 Reševanje nalog v DZ 102/3, 4, 5 in DZ 103/6.

***Dodatna naloga / neobvezna naloga, a priporočljiva.
S sošolcem se pogovarjaj preko telefona, Skypa, Messengerja, Zooma ipd.

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA
V tem tednu nekateri učenci opravljate govorne nastope- opis osebe.
Tisti boste opravili nalogo v zvezi z ocenjevanjem.

Če nisi med njimi, posezi po kakšni knjigi, reviji.
Obilo bralnih užitkov ti želim!

