SLOVENŠČINA
S sosedom na sprehod – SDZ 1/72, 73
Dobro poglejte dvojice besed v spodnji preglednici. Berite jih na glas.
Črkujte.
Aljaž
Aljaža
gospod
gospoda
obraz
obraza
hrib
hriba
dedek
dedka
pot
poti
miš
miši
storž
storža
V zvezek napišite naslov: S SOSEDOM NA SPREHOD
Prepišite zgornjo preglednico. Izberite 5 besed v preglednici in jih
uporabite v povedih.
Nekatere besede nam delajo težave pri zapisu (miš, storž, hrib, sosed,
obraz …). Imenovali jih bomo besede nagajivke. Če nismo prepričani,
kako moramo pravilno napisati, si pomagamo: miš – miši, Blaž – Blaža,
zdrob – zdroba, jež – ježa …
• SDZ 1, str. 72, 73

1., 2. naloga
Preberite besedilo. Po potrebi berite večkrat. Poiščite dvojice besed in jih
podčrtajte. Za vsako dvojico uporabite drugo barvo.
Nekaj primerov: sprehod – sprehoda, želod – želoda, hrast – hrasta,
plod – ploda …
3. naloga
Dvojice besed prepišite v preglednico.
4., 5. naloga
Samostojno rešite nalogi.
S pomočjo rešitev si preglejte naloge. Popravo napišite v zvezek.

Opis osebe – govorno nastopanje
 SDZ 1, str. 67

Učim se učiti
Preberite strip. Kdo nastopa v stripu? Kaj dela deček? Kaj mora
pripraviti? Kakšen bo naslov govornega nastopa? Kaj ga je vprašal
dedek? Kaj bo Rok naredil najprej? Na kaj ga je opozoril dedek? Komu
je Rok želel predstaviti svoj govorni nastop? Kaj mu je svetovala
mamica? Ali je Rok sprejel njen predlog? Koga je Rok povabil na
predstavitev? Kaj mu je po končanem nastopu povedal dedek? Kaj mu je
rekel oče? Kdo mu je povedal, da je govoril tekoče? Kaj je bilo všeč
sestri?
Za govorni nastop se moramo pripraviti. Mi smo se dogovorili, da boste
opisali osebo. Danes bo to samo vaja.
Na kakšen način bi opisali osebo. Pomagajmo si s spodnjo sliko.
Kako ji je ime in kako se piše?

Kako je oblečena in obuta?

OSEBA

Koliko je stara?

(OPIS)

Kaj je po poklicu?
Kakšna je njena zunanjost?
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PRAVILA USPEŠNEGA GOVORNEGA
NASTOPANJA

1. NA GOVORNI NASTOP SE PRIPRAVIMO.
2. SAMOSTOJNO NASTOPAMO.
3. BESEDILO NAJ BO ZANIMIVO,
RAZUMLJIVO.
4. PODATKI MORAJO BITI USTREZNI.
5. UPORABIMO USTREZNE PRIPOMOČKE.
6. GOVORIMO RAZLOČNO, GLASNO,
NARAVNO, ZBORNO, SPROŠČENO,
TEKOČE.
7. PRI GOVORNEM NASTOPU PAZIMO, DA
- GOVORJENJE SPREMLJAMO Z GIBI ROK.
- GLEDAMO POSLUŠALCE.
- JE DRŽA TELESA PRIMERNA.
8. VREDNOTIMO SVOJ NASTOP IN
NAČRTUJEMO, KAKO BI GA IZBOLJŠALI.

MATEMATIKA - 2 uri
Deljenje – SDZ 1/92
S pomočjo priloge DELIM se boste učili deliti. Ne pozabite vklopiti zvoka.
Dela imate za dve šolski uri (torek in sreda).
V zvezek napišite naslov: DELJENJE
PREPIŠITE 3. sliko, 4. sliko, 5. sliko, 6. sliko in 7. sliko.
12. slika: Natisnite spodnje naloge in jih prilepite v zvezek. Narišite skico,
izračunajte in napišite odgovor.

1. Mama je spekla 20 palačink. Na vsak krožnik je dala 4 palačinke.
Koliko krožnikov je potrebovala?
2. Imam 14 frnikol, ki jih razdelim otrokom. Vsakemu dam po 2 frnikoli.
Koliko otrok obdarujem?
3. Denis ima 24 žogic, ki jih spravi v žepe. V vsak žep da 4 žogice.
V koliko žepov je spravil žogice?
4. Nina je nabrala 27 rož. Za vsak šopek je porabila 9 rož. Koliko šopkov
je naredila?
5. Miha je v šolo prinesel 12 bonbonov. Vsakemu sošolcu je dal 4
bonbone. Koliko sošolcev je dobilo bonbone?
Koliko sošolcev pa bi dobilo bonbone, če bi vsakemu dal po 3 bonbone?

Dragi tretješolci!
Danes ob 10. uri vas povabim na ZOOM. Pripravljen imejte SDZ za
slovenščino in zvezek za matematiko. Pogovarjali se bomo o uspešnem
govornem nastopanju in opisovali osebe.
Vaša učiteljica Ivanka

