
NAVODILO ZA PONEDELJEK, 30.3. 

 

SPO: Pripravila sem ti rešitve odgovorov na vprašanja za SPO. Nekatere sem zapisala bolj 

obsežno. To je za tiste, ki ste bolj vedoželjni in bi radi znali čim več.  Ponekod boste opazili 

poleg številke vprašanja zvezdica- to pomeni, da je naloga težja in je namenjena za 

poglabljanje znanja in je ne bom zahtevala pri ocenjevanju znanja. 

Sedaj pa ti svetujem, da vzameš zeleno ali rdečo barvico v roke in greš od vprašanja do 

vprašanja in prebereš najprej pravilen odgovor, ki je na listu in ga primerjaš s svojim zapisom. 

Beri počasi, natančno in dopolnjuj, kar ti manjka. Če si odgovoril napačno, svoj odgovor 

prečrtaj in na koncu ponovno oštevilči to vprašanje in ga pravilno prepiši z lista. Ne pozabi: 

ČE BOŠ SEDAJ POVRŠNO POPRAVLJAL, SE  BOŠ TUDI POVRŠNO IN NAPAČNO NAUČIL! 

Želim, da ob končanem pregledu kritično ovrednotiš svoj dosežek. Zapiši konkretno, kaj se 

moraš še naučiti in to naredi! Po elektronski pošti mi napiši, kako ti je šlo. 

 

SLO: O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU 

Aktivnosti pred branjem:  

- v zvezek za SLO nariši navpično simetralo (razpolovi list z navpično črto) 

- na levo polovico zapiši DELOVNI DAN MOJE DRUŽINE PRED KORONA VIRUSOM, NA 

desno pa DELOVNI DAN MOJE DRUŽINE SEDAJ; Naštevaj vaše dejavnosti kot da pišeš 

nakupovalni listek, na kratko; npr. mama gre v službo, jaz grem v šolo, sestra…. 

- Preberi ponovno oba dela in pomisli, kako se vam je življenje spremenilo. Ali na bolje 

ali na slabše? Zakaj? Utemeljitev zapiši spodaj. 

- Sedaj lahko greš na branje zgodbice O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU 

Ker je zgodbica daljša, slabšim bralcem svetujem branje po delih. Preberite dva 

odstavka in povejte kaj ste brali, pa spet dva in tako nadaljujte do konca 1. dela. 

Vmes si vzemite premor za WC, pitje vode in šele nato začnite brati 2. del. 

Ko pridete do konca, zgodbico pripovedujete komu od domačih. 

- Sedaj pa te čaka še poustvarjanje. Izberi si eno od možnosti: 

 Napiši svojo zgodbico o korona virusu 

 Odigraj odlomek iz zgodbice, naj te kdo posname in pošlji posnetek učiteljici 

 Lahko si napovedovalka na TV Slovenija in posnameš veselo novico, kako smo 

premagali korona virus 

 Izmisli si sam novo nalogo, ki je čisto v tvojem stilu, a ne sme biti risbica, saj 

nas to čaka jutri…. 

 

ŽELIM VAM OBILICO BRALNIH IN USTVARJALNIH UŽITKOV! 

Vaša učiteljica 


