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Ker si zdrav in poln moči, sem prepričana, da boš brez težav opravil naloge iz slovenščine za
drugi teden. Tokrat ti pošiljam navodila za cel teden. Ti pa lahko sam izbereš, katerih nalog
se boš lotil prej, katere pa boš pustil za na konec. Predvsem pa je pomembno, da si pri delu
čim bolj samostojen. NE SKRBI, TI TO ZMOREŠ!!! Če imaš problem, se lahko kadar koli obrneš
name preko e naslova: nevenka.breznik@guest.arnes.si
Sproti ti bom morda dodala še kakšen dodatek, sicer pa imaš na enem listu zapisano vse, kar
boš v 2. tednu delal pri predmetu slovenščina. Ups, ni samo en list…
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Z reševanjem nalog DZ boš preveril
svoje znanje 5. poglavja.
- bral boš različne prikaze
podatkov,
- odgovarjal boš na vprašanja,
- popravljajo boš nepravilno
prikazane podatke,
- rešil boš rebus,
- označil boš enopomenke in
večpomenke,
- uporabil boš SSKJ,
- tvoril boš povedi,
- ločil boš besedne družine in jih
tvorijo,
- prepoznaval boš korene besed,
- popravljal boš napake v
besedilu,
- opravil boš samoevalvacijo
znanja,
- predlagal boš izboljšave.
Spoznal boš novo avtorsko pravljico.
- tiho in glasno boš bral;
- pojasnil boš neznane besede in
besedne zveze;
- razložil boš pomen besedila;
- odgovoril boš na vprašanja;
- utemeljeval boš mnenja;
- opisal boš osebo;
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POTEK DELA
1. Odpri DZ na strani 131.
2. Rešuj naloge od strani 131 do strani 135
(od 1. do 6. naloge)
3. Reši samoevalacijski vprašalnik na strani 136.
4. Sporoči učiteljici, katere naloge so ti
delale težave, oz. kako ti je šlo.
5. Če želiš, ti ob koncu tedna pošljem
rešitve.

1. Zapri oči in si predstavljaj VELIKANA.
Na list papirja ga po sojih predstavah nariši.
Zdaj si na spletu poglej nekaj podob velikanov.
2. Poišči v berilu besedilo
PRAVLJICA O NEŽNEM VELIKANU. Avtor je Franjo
Frančič.
3. Preberi besedilo. Najprej tiho, potem glasno.
4. Sledi tvoje mnenje in razmišljanje o vsebini.
Pisno odgovori na vprašanja .
Najprej seveda napiši naslov besedila in avtorja.
Kdo je glavna oseba zgodbi?
Kje se zgodba dogaja?
Te je zgodba presenetila? Zakaj?
Kako si ti predstavljaš tega velikana?
Kako ti besedilo pove, da je bil velikan dober in
prijazen?
Kako veš, da je bil velikan osamljen?
Kako veš, da je bil velikan mehkega srca?
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Opravil boš nekaj ustvarjalnih nalog
po besedilu PRAVLJICA O NEŽNEM
VELIKANU
-sestavil boš oglas;
-ponovil boš značilnosti dobre
reklame;
- zapisal boš pogovor med velikanko
in velikanom;

S pomočjo spletnih kvizov boš utrdil
znanje
ENOPOMENK IN VEČPOMENK
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1. V zvezek nariši in napiši plakat – ženitveni oglas
za velikana, kot so ga sestavili vaščani.
Premisli:
Kakšen je namen ženitnega oglasa, kakšno mora
biti torej besedilo in kakšna mora biti podoba?
Veliko ustvarjalnosti ti želim.
2. Predstavljaj si, ko se velikan in velikanka prvič
srečata. Prav zanima me, kako je po tvoje potekal
njun prvi pogovor.
Zapiši pogovor med velikanom in velikanko, ko se
prvič srečata.
1. REŠI SPLETNI KVIZ na povezavi
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/BesedeWeb/pa
ge4.html
2. V zvezek zapiši naslov VAJA (besedne
družine) in reši naloge. Navodil ne prepisuj.

Z reševanjem nalog zvezek bo utrdil
znanje o besednih družinah.

Napiši čim večjo besedno družino, kjer je skupen koren:
a) -glavb) -risc) -bol2. Iz ponujenih besed izberi le tiste, ki tvorijo eno besedno
družino:
grozdje, glagol, gozd, misliti, pesem, sadež, pogozditi, gozdar,
gozden, nasad, zagozditi, gozdovi, gozdovnik, drevesa, gaber,
gozdarski
__________________________________________________
3. Povej, kateri del besede (koren) je skupen v besednih
družinah:
a) širok, širina, širjava __________________
b) prikorakati, korak
__________________
c) glasbilo, glasba
__________________
č) grablje, nagrabiti
__________________
d) konjereja, konjiček _________________
e) stopalo, stopicati
__________________
4. Korenom besed pripiši čim več besed iz iste besedne družine:
a) –pas-: pastir __________________________________
b) –prod-: prodajati _______________________________
c) -lom-: zlomim __________________________________
č) -gor-: goreti ____________________________________
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Preverjanje predznanja o rabi velike
začetnice.
S pomočjo spletnih nalog boš preveril
svoje predznanje o rabi velike
začetnice. Vesela bom, če me boš
obvestil o uspehu, lahko pa ga tudi
zapišeš v zvezek ali beležko.
Ko rešiš prvo nalogo, klikni še na
podobne naloge, kjer preveriš
razumevanje besedila.

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Izlet/Izlet.
htm

POZDRAVČEK, učiteljica Nevenka
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