
Navodila za delo na daljavo: 10. teden: od 25. 5. do 29. 5. 2020   
 

SLOVENŠČINA 

Učim se: 

 
- Razlikovati edninske in množinske samostalnike 

1., 2. ura:  

 

Ali imajo vsi samostalniki vsa tri števila? Ne. 

Razmisli: Kako bi določil število samostalnikom HLAČE, SADJE, VRATA? 

Naloga: 

1. Poglej si razlago – priponka SLJ edninski, množinski samostalniki. Tam 

najdeš tudi navodila za zapis v zvezek in naloge, ki jih je treba opraviti. 

 

Naloga: 

2. Reši še nalogo na naslednji spletni povezavi: 

http://www.s-

sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.h

tml 

 

 Razmislimo o naslednji povedi: 

Natakar, naročil bi tri čaje. 

 

Ta način pogosto uporabljamo v pogovorni slovenščini, vendar ni pravilno. 

Samostalnik ČAJ se ne da šteti in stoji le v ednini. 

 

Vprašajmo se, kateri natakar bo ravnal pravilno: 

- Tisti, ki bo prinesel tri skodelice čaja? 

- Tisti, ki bo prinesel tri vrste čaja? 

- Tisti, ki bo prinesel tri žličke čaja? 

- Tisti, ki bo prinesel tri lonce čaja? 

Prav je torej, da samostalnik čaj ohranimo v ednini:  

Pr. Natakar, naročili bi tri skodelice čaja.   

V trgovini kupi tri vrste čaja. 
  

Naloga:  Rešite naslednjo nalogo po zgledu: 

              NAROBE                                                  PRAV 

 

Babici sem prinesel dva kruha.             Babici sem prinesel dva hlebca kruha. 

V trgovini sem kupil 4 riže.                            _________________________  

Na rojstnem dnevu smo popili 5 sokov.     _________________________  

Skuhal sem štiri zelenjave.                            _________________________  

V omaki so bile tri soli.                                  _________________________ 

  

  
 

Reši še nalogo 28 v SDZ, str. 29. 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.html


Učim se:  

- Razumeti prebrano besedilo 

- Pišem smiselno, razumljivo, ustrezno in pravilno besedilo 

- Berem 

 

3., 4. ura: 

Preberi besedilo, ki je v prilogi: SLJ branje, razumevanje besedila. 

Nato reši naloge, ki so zapisane v prilogi pod besedilom. Piši v zvezek za 

slovenščino.  

 

5. ura: Berem 

Naloga: Preberi pesem, ki jo je napisal Tone Pavček.  

BRANJE 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

                     (Tone Pavček) 

V zvezek za slovenščino napiši naslov pesmi in avtorja. 

Odgovori na vprašanje: Kaj meni avtor pesmi, da je pravo branje? 

 

Pa pojdimo dalje, širimo si obzorja in berimo.  

Izberite si primerno knjigo in uživajte v branju! 

 


