
Delo pri SLJ, DRU in LUM v času od 23. 3. do 27. 3. 2020 

 

SLOVENŠČINA  

DOMAČE BRANJE vsak oddelek po svojem razporedu:  

Kekčeve zgodbe so  na spletni strani OŠ Metlika,  Drejček in trije 

Marsovčki ter Levi devžej pa si je potrebno izposoditi v knjižnici, kar 

trenutno verjetno ni mogoče. 

BRALNA ZNAČKA : Seznam literature je na spletni strani šole.  

GOVORNI NASTOP: Sedaj je priložnost, da dobro pripraviš govorni nastop. Napiši opis živali, 

ki si jo izbral za govorni nastop in se pripravi po navodilu, ki si ga dobil v šoli. Govorne nastope 

bomo opravili v šoli, ko se vrnemo. 

 

BRANJE 

- Vsak dan namenite nekaj časa tihemu in glasnemu branju. 

-  Beri knjigo, ki jo imaš za domače branje 

-  Če še nisi končal z učenjem pesmic in branjem knjig za bralno značko, opravi 

te obveznosti v času, ko si doma. V šoli jih boš povedal učiteljici. 

PISANJE 

DZ za SLJ, stran 28, KAJ JE POVED  

 

Pogovarjali smo se že o vrstah povedi in o ločilih. Veste tudi, da je lahko že ena 

sama beseda poved, če je zapisana z veliko začetnico in ima na koncu ločilo. 

Natančno beri in reši naloge do vključno strani 35. 

 

PRIPOVEDOVANJE 

           Opis živali povej staršem in jih prosi za komentar. 

 

 

Preglej delovni zvezek. Morda ti manjka še kakšna naloga, ki jo lahko dokončaš.  

 

NALOGA ZA VSAK DAN:  Na list papirja ali v zvezek za SLJ,  na zadnjo stran vsak 

dan zapiši, katero knjigo si bral, kako dolgo in koliko strani si prebral.  

 

 

 



DRUŽBA 

Utrjuj učno snov Domača pokrajina, uporabljaj zvezek, DZ in učbenik. 

NALOGA: Opazuj svojo najbližjo pokrajino v okolici svojega doma, ki jo vidiš z 

vašega balkona ali vrta. Opaziš hribe, doline, njive, vrtove, vzpetine, vode, gozd,..? 

Povprašaj starše, kako se imenujejo. Opaziš kakšne posebnosti? Veselim se, da boš 

o tem pripovedoval v šoli, ko se srečamo. 

 

 

 
LIKOVNA UMETNOST 
 
Opazuj sončni zahod ( ali vzhod, če si jutranji tip), uživaj v barvah neba. Lahko 
prešteješ, koliko jih je?   
Opazuj podrobnosti, pripoveduj staršem, kaj opaziš, uživajte vsi skupaj. 
 
Če ti čas dopušča, nariši sončni zahod z navadnimi barvicami  na list. Vstavi ga v 
mapo ali pa naj krasi tvojo sobo. 
 
 
 
 
 
 

V pomoč pri učenju in utrjevanju ti  bo tudi  interaktivno gradivo          

z multimedijsko vsebino. 

Do gradiva lahko dostopaš s  kodo, ki si jo dobil z delovnimi zvezki, brezplačna gradiva 

pa najdeš na www.Radovednih-pet.si. 

 

 

 

 

 

 

https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=8ef514dbf8&e=2641cf2ab3

