
SLOVENŠČINA  
 

PONOVIMO PRAVILA : 
1. Ure slovenščine delate vsaki dan.  
2. Pri delu ste natančni in upoštevate pravila uspešnosti. 
3. Redno berete 
4. Pripravite bralne značke, ki vam še manjkajo.  
5. Trudite se narediti delo v predvidenem času. 

Izdelke, ki so zahtevani pošljete v pregled učiteljici. Ni treba, da jih pregledajo 

starši. Bodite samostojni. 

 

1. Tema: MOJE POČITNICE – vaja za govorni nastop – 3 ure 

Oglejte si videoposnetek govornega nastopa z naslovom Moje počitnice. 

- ogled videoposnetka 

Kaj ste opazili? Kateri poskus je bil boljši, prvi ali drugi? 

Pripravite zelo kratek govorni nastop z naslovom Moje počitnice po spodnjih 

navodilih. 

Navodila za izvedbo govornega nastopa: 

• PRIPRAVA BESEDILA – besedilo si napišite, po zapisu preglejte in popravite 

napake. Pri sestavljanju besedila si pomagajte s spodnjimi vprašanji. 

Kako ste se imeli med počitnicami? 

Kje ste jih preživeli?  

S kom ste bili? 

Kaj ste počeli? 

Se je zgodilo kaj zanimivega? 

Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? 

• Popravljeno besedilo večkrat glasno preberite in si ga skušajte čimbolj 

zapomniti.  

• Lahko si pripravite tudi kakšen opomnik v obliki miselnega vzorca z besedo ali 

sličico.  

• Ob govorjenju stojte ali sedite vzravnano, glejte poslušalce  

• Govorite čim bolj povezano, pravilno, glasno in razločno. 

• Govorni nastop večkrat opravite sami in nato ga povejte še komu doma. 

PROSITE NEKOGA DOMA, DA VAS POSNAME NA TELEFON.  

• Oglejte si posnetek in ugotovite, če ste upoštevali navodila za izvedbo 

govornega nastopa.  

ČE IMATE MOŽNOST, POSNETEK GOVORNEGA NASTOPA  POŠLJITE 

UČITELJICI. 

  

 

 



2. Tema: Rezultati športnega dne – 2. uri 

 

Preberite  besedilo v DZ, str. 41, nal 1 in preglejte preglednice. 

Ustno odgovorite na vprašanja: 

Kdo je dosegel 1. mesto v metu žogice? 

Katero mesto je v skoku v daljino dosegel Tadej? 

V kateri disciplini je tekmovala Eva? 

Katera po vrsti je bila Karin? 

Kdo je dosegel zadnje mesto v teku na 60 m? 

 

Rešite 2. nalogo v DZ, na 42. strani. Pišite s števkami in pazite, kdaj boste števki 

dodali piko in kdaj ne. 

Besedilo 2. naloge glasno preberite vsaj dva krat. Pazite na izgovorjavo številk npr.: 

3 – izgovarjamo tri      3. – izgovajamo tretji/tretja 

 

3. Tema: Delo na videoklicu – 2. uri 

V tem tednu bomo opravili videoklic s poukom.  

Termin bomo učiteljice javile vsaj en dan prej z vabilom na videoklic. 

Za ta videoklic si pripravite slovenski zvezek in penkalo. 

Me se že zelo veselimo, vem, da tudi vi. 

Tisti, ki ne boste zmogli sodelovati na videoklicu, nič zato. Po končanem 

videoklicu popoldan, vam bomo učiteljice po mailu poslale nalogo, ki jo 

morate opraviti sami. 

 

 


