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Pozdravljeni učenci!  

 

Sedaj je pa že več kot mesec dni, odkar se nismo videli in se učimo takole na 

daleč. Vsi že zelo pogrešamo šolo. Kako se to hecno sliši! 

V tem tednu bomo preverili še vaše znanje iz slovenščine. Pa sej ne bo preveč 

težko, ker smo se vse to že učili. Vi pa ste tudi pridno vadili branje! 

 
Večina se vas je že prijavila na Seesaw, in ste mi kaj že napisali. Tega sem bila 
zelo vesela! Sedaj bomo nekaj našega dela lahko opravili tudi tam.  
Prva današnja naloga bo ponovitev, kako se napiše razglednica. Poiščite jo na 

Seesaw  in naredite po navodilu. Ne pozabite je na koncu prebrati. 
Rešiš nalogi z naslovoma Razglednica in Vabilo, voščilo, razglednica 
 
 
Tako! Razglednica je pripravljena, da jih lahko pošljem Iksu. Ugotovili ste tudi 
razlike med besedili. 
 

Mi pa potujemo danes v mini svet. 
 

V tem svetu je vse 

majhno. Majhne mize, 

majhne knjige, majhne 

mame, majhni vlaki… 

 

Torej tukaj so doma 

drevesca, grmički, 

mucke, zajčki, kozice, 

ovčke, kravice, mizice, 

knjižice, mamice, vlakci, 

kozarčki, rožice in še kaj. 

Vam je kaj znano? 
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Seveda! O manjšalnicah smo se že pogovarjali. Kaj pa o ljubkovalnicah? 
 
Ko mamica pokliče svojega sina, mu reče: »Sinko, mišek, pikec, ljubček…« 
Ko mamica pokliče svojo hči, ji reče: » Hčerkica, miška, ljubica, pikica, mucica…« 
 
V DZ Slovenščina 2. del boste odprli poglavje 15.  
 
Naloge rešite. Jaz pa vam bom spodaj pripela rešitve, da boste lahko preverili. 
Ne kukajte v rešitve prej. Saj veste, da goljufate samega/samo sebe. 
 
Ste!?  
 
 
Sedaj pa se bomo igrali z besedami, ki jih pišemo drugače kot jih govorimo. 
 
 
 

 
 
Saj vem, da je to težko, a če hočemo pravilno pisati in govoriti moramo poznati 
ta pravila. 
 
Najprej poslušaj tale posnetek: 
https://nasaulica.si/puzzles/player/1095/1306?prev=ucitelji&page=4  
Če ti ga ne odpre, potem pa iz rešitev prepiši besede k 1. nalogi. 
Sedaj reši 2. in 3. nalogo. 
 
Četrta naloga potrebuje tale posnetek. 
https://nasaulica.si/puzzles/player/1095/1307?prev=ucitelji&page=4  
Sedaj boš zlahka rešil-a še 5. in 6. nalogo. 
 
Pri 5. nalogi ti naj pomagam s prvim geslom križanke.  
1 vodoravno: BLODNJAK 
 

Pa smo nekaj ponovili in se nekaj naučili. BRAVO!  

 

Jooooj! Pa ne 
že spet! 

 

https://nasaulica.si/puzzles/player/1095/1306?prev=ucitelji&page=4
https://nasaulica.si/puzzles/player/1095/1307?prev=ucitelji&page=4
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Posebna domača naloga pri slovenščini, za ta teden, bo vsak dan na 

Seesaw . Tam bo pripravljeno besedilo, ki ga boste prebrali, odgovorili na 

moja vprašanja in posneli svoje branje. Tako boste sami slišali kako vam gre 

branje. Kaj če ugotovite, da je branje bolj tako, tako?  

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

Ko ste reševali račune množenja in deljenja, vam je šlo odlično. Sedaj pa 

preizkusite sami sebe, kako zmorete reševati besedilne naloge povezane z 

množenjem in deljenjem. Ne pozabite podčrtati podatkov. Če prvič ne razumeš, 

prebereš še šestkrat, če bo potrebno. Če se le da, si predstavljaj prizor, lahko si 

narišeš… Saj veste, da vse kar si zraven napišeš, narišeš in označiš ni 

prepovedano. Je ZEEEELOOO zaželeno! 

Za hitre in spretne matematike : Kdor želi lahko reši naloge v Iksu na strani 75, 

76, 77, 80 (naloga z zvezdico). 

Vsi pa rešite naslednje: Iks stran 77, 7. naloga, stran 78, 79 in 80 (naloge z 

zvezdico ni treba).  

 

Ostanite zdravi, gibljite se na svežem zraku in opazujte lepo naravo okoli sebe! 

 

Lep pozdrav! 

Vaša učiteljica Breda 

 

 

Še malo dodatne 

vaje branja! 
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