
Navodila za delo na daljavo:  3. teden: od 30. 3. do 3. 4. 2020   

 

  

Predmet: SLOVENŠČINA - JEZIK 

Učim se: 

- opisati predmet; 

- napisati mali oglas; 

- postavljati vprašanja; 

- deliti besede; 

- prepoznavati enopomenke, večpomenke, protipomenke, besedno družino. 

 

1. in 2.  URA 

Preden začneš z delom, preveri delo prejšnjega tedna. Na spletni strani boš 

pod naslovom PREDSTAVITVE VSEBIN IN REŠITVE NALOG našel-a  rešitve. 

 

Pred tabo je novo poglavje Opazujem in uporabljam. Vseh nalog ne boš 

rešil-a, ker ni na voljo posnetka. Ne rešuj naslednjih nalog: 1., 8., 10., 11., 12., 

16., 17., 18., 23., 27., 41., 44., 45., 46. Če česa ne boš znal, se obrni na 

učiteljico oz. učitelja.  

Učim se: 

- opisati postopek peke kruha; 

- upoštevati ustrezne merske enote pri količini posameznih sestavin; 

- speči kruh. 

  

3. URA 

3. URA 

NALOGA: Na spletu ali v kuharski knjigi poišči recept za kruh. Lahko ti ga pove 

tudi kdo od domačih. V zvezek za SLJ napiši naslov Peka kruha. Pod 

naslovom napiši: 

1. Sestavine in jih naštej, pazi na merske enote (povezava z MAT). 

2. Opis postopka 

Pri opisu postopka bodi pozoren, da boš opisoval po vrsti, kaj si naredil-a. Ne 

prepisuj postopka s spleta ali iz knjige, lahko pa ti je v pomoč.  

Oblikuj ga sam –a, s svojimi besedami. 

 

DOKAZ O UČENJU: Fotografiraj kruh in ga pošlji svoji učiteljici oz. učitelju, 

predvsem pa uživaj v okušanju s člani tvoje družine. Dober tek. 
 



 

Predmet: SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST 

Učim se: 

4. in5.  URA 

NALOGA: Ogled filma po želji, prilagamo seznam, ki ga je poiskala 

knjižničarka Polona, vendar opozarja, da kakšna povezava že ne deluje, ker 

so jo na RTV ponovno onemogočili. 

 

ZVEZEK: Po ogledu filma v zvezek napiši naslov filma . 

Sledi naj kratka analiza filma.  

V pomoč so ti lahko naslednja vprašanja: 

- Zakaj si si izbral prav ta film? 

- Ali ti je bil všeč ali ne? Utemelji, zakaj. 

- V kateri od filmskih vlog si se našel-a in bi jo z veseljem odigral-a? Utemelji, 

zakaj.  

- Zakaj bi film priporočal svojim sošolkam in sošolcem? 


