
SLOVENSKI JEZIK 

Tudi v tem tednu boš nadaljeval z reševanjem delovnega zvezka.  

Ostal si na strani 96.  

Pri 1. nalogi moraš napisati skupno besedo za našteta občna imena.  

Torej, omara, stol in miza so deli pohištva.  

 

Pri 2. nalogi menim, da ne boš imel težav.  

3. nalogo pa lahko zastaviš tvoji družini po zgledu iz prve in druge naloge.  

 

Na strani 97 na glas ponovi, katera lastna imena poznaš in pri vsaki skupini 

naštej primere.  

DELO V SKUPINAH  

Doma priredite tekmovanje, kdo pozna več lastnih imen. Vsak naj zapiše svoje 

primere na list papirja, omejite si čas 1 minuto za vsako vrsto imen.  

Tvoja naloga je, da vsa ta imena prepišeš v zvezek v obliki miselnega vzorca.  

Tvoj miselni vzorec mi pošlji na moj mail.  

 

Pri zadnji nalogi na tej strani napiši pravilo za pisanje velike začetnice, ki smo ga 

že spoznali in tudi pošteno utrdili.  

 

Sedaj se samostojno loti nalog v sklopu PREVERI SVOJE ZNANJE.  

Reši, kolikor boš zmogel. Želim, da rešuješ zbrano, natančno.  

Naj se ti pri nalogah ne mudi, piši čitljivo in se potrudi po svojih najboljših 

močeh.  

Reši, koliko boš zmogla. Rajši reši manj nalogi in se tam maksimalno potrudi.  

Na mail mi pošlji tisto stran, pri kateri ti je šlo zares dobro.  

 



Naloge bomo skupaj pregledali pri pouku na daljavo. O datumu in uri se še 

dogovorimo.  

 

 

SEDAJ PA JE NAPOČIL ČAS, DA POKUKAŠ ŠE V SVOJE BERILO.  

Vas zanima, kako so se kolebnice zavozlale v eni od osnovnih šol?   

Zgodbo je napisal Miha Mate, slovenski mladinski pisatelj, prevajalec in urednik 

različnih zbirk in učbenikov za osnovno šolo pri založbi Mladinska knjiga. 

Napisal je 15 del, med katerimi so najbolj znana dela Babica v supergah, 

Papagaj Bine, Hopla, oprostite, Pobegle kolebnice… V delih je pogosto pisal o 

svojih doživetjih.  

 

V berilu na strani 92 in 93  glasno preberi odlomek Pobegle kolebnice. Neznane 

besede podčrtaj in poišči njihovo razlago.  

Ustno odgovori na naslednja vprašanja:  

Kako je učiteljica vedela, da je nekaj narobe?  

Kdaj so se začele kolebnice zvijati?  

Zakaj učenci niso takoj povedali, kaj se je zgodilo?  

Kdo je bil po vašem mnenju kriv za prepir?  

Kaj vse so naredile kolebnice?  

Kako so se počutili učenci?  

  

 

 

 

 

 



 

NALOGA ZATE: V zvezek napiši naslov Miha Mate: Pobegle kolebnice  

Zapiši še:   

 

- v uvodu predstavi besedilo (kje si ga prebral, avtor, naslov)  

- kratek začetek zgodbe (opiši vzdušje v razredu)  

  

 

- v jedru zapiši kratko obnovo besedila (pogovor z učiteljico in učenci, opiši 

dogodek)  

  

- v zaključku zapiši svoje mnenje o dogodku, odlomku 

- kako bi ti ravnal  

 

  

 

 

 

 


