
SLOVENŠČINA 5                               NEVENKA BREŽNIK                                  5. teden/ TOREK 

Najprej lep pozdrav po velikonočni praznikih in najlepša hvala vsem, ki ste mi 
poslali lepa voščila in tudi tistim, ki niste.  

Pomembno je, da smo še vedno zdravi in da z veliko dobre volje opravimo še 5. 
teden šolanja na daljavo. Torej slovenščine v tem tednu imamo natanko 4 ure. 
V nadaljevanju imate pripravljen kratek opis vsake ure.  

Še novica! Po vsej Sloveniji je tekmovanje za bralno priznanje podaljšano do 
21. maja! Torej še imate en mesec časa, da ga osvojite . 

 

1. URA – PREVERJANJE ZNANJA O VELIKI ZAČETNICI 

Pripravila sem test s katerim boš preveril svoje znanje o rabi velike začetnice. 

List natisni in ga reši, ali pa rešitve zapiši v zvezek.  

Po opravljenem delu svoj izdelek fotografiraj in mi pošlji  na moj e-naslov. 

Počakaj na povratno informacijo. List prilepi v zvezek. 

Po povratni informaciji popravi svoje napake.  

 

2. PREVERJANJE 4. DOMAČEGA BRANJA 
 
5.a  v torek, 14.4.2020                        5.b  v sredo,15.4.2020 

Pripravljen zapis v zvezku fotografiraj in mi ga pošlji na moj e-naslov in sicer na dan 
domačega branja.  

Govorni nastop je tokrat prilagojen šolanju na daljavo. Nekdo v družini naj tvoj nastop 
posname. Posnetek pošljite na moj e-naslov. Če je datoteka prevelika,  predlagam 
uporabo brezplačnega programa WETRANSFER.  

Lahko pa govorni nastop opravite, ko bomo spet v šoli ali preko skypa, zooma… 

Odločitev tokrat prepuščam vam. Predvsem se o tem prej posvetujte s starši.  

Torej, prebrana knjiga in zapis v zvezek mora biti do dogovorjenega datuma, 
govorni nastop lahko opraviš tudi kasneje. 

 
3. URA – OBRAVNAVA PESMI : ČEŠNJA V BELEM 

V prilogi imaš projekcijo. Če želiš tudi poslušati, klikni na zvočnik. 

Po poslušanju imaš nekaj bralnih nalog. Želim ti uspešno reševanje. 

 

4. URA IZZIV – KAKO SE ČIM HITREJE NAUČITI PESEM NAPAMET  

Glej zadnji list na projekciji. Vesela bom fotografije tvoje »narisane« pesmi. 

        

Tako! TO JE DELO, KI GA MORAŠ PRI SLOVENŠČINI OPRAVITI V  TEM TEDNU. 


