
Navodilo za sredo,  6. 5. 2020 

Pozdravljeni! 

Pa je tukaj že sreda. Na urniku so slovenščina, likovna umetnost in šport. 

Verjamem, da vsak dan redno trenirate in izpopolnjujete tehniko branja, saj se zavedate, kako 

pomembno je, da znate besedilo tekoče in pravilno prebrati in si čim več tudi zapomniti. 

Kmalu boste glede tega tudi preverjeni in ocenjeni, kar je temeljni cilj v tretjem 

razredu. 

SLOVENŠČINA 

SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE 

Prejšnjo uro slovenščine ste se izobraževali in pridobivali znanje o zdravilnih rastlinah. 

Nestrpno pričakujem vaše naloge. 

Danes pa je ura zopet namenjena preverjanju znanja. 

 SDZ 2, str. 64 

Spoznali smo 

- Preberite strip, razmislite in nekomu od odraslih povejte , o čem govori in kdo nastopa v  

  njem. 

Preberite krepko napisane besede in pomislite, zakaj so napisane krepko.  

Osmišljanje prebranega. 

Razmisli in si v mislih odgovori. 

Kako bi dali naslov stripu? Kje sta otroka prebrala, katere sladice in pijače prodajajo? 

Preberite besede, napisane pod besedo SLADICE. Preberite besede, napisane pod besedo 

PIJAČE.  

Kako imenujemo besede, kot so sladice, pijača, zelenjava, igrače …? Kako imenujemo 

besede, ki jih naštevamo pod besedo s širšim pomenom? Predstavite nekaj primerov besed 

s širšim pomenom in naštejte besede z ožjim pomenom. 

Pod katero skupno ime (besedo s širšim pomenom) spadajo čokoladne kroglice? Pod 

katero pa skutna torta? Iz česa so čokoladne kroglice? Iz česa je skutna torta? Iz česa je 

breskov sok? Pa sadne kocke?  

Kateri sladoled je želela kupiti deklica? Iz česa je borovničev sladoled? Katere vrste 

sladoleda še poznate? Za vsakega posebej povejte, iz česa je.  

- Preberite besedili v oblačkih pri Binetu in Lili.  

Pomisli, se s kom pogovori (morda po telefonu s katerim sošolcem). 

Zakaj bi Bine izdelal plakat o ekologiji? Katera besedila v samostojnem delovnem zvezku 

so ga k temu vzpodbudila? S katerimi besedili bi si pri pisanju plakata lahko pomagala, če 



uresničila Lilijin predlog? Poiščite besedilo, ki govori o skrbi za zdravje. Povejte, kaj ste si 

zapomnili. bi  

- Povzamemo:  

V tem sklopu smo brali različna opisovalna in pripovedovalna besedila. 

 Spoznali smo besede s širšim in besede z ožjim pomenom. 

 Vemo, da je steklena omara narejena iz stekla in da je bolj pravilno, če v trgovini 

naročimo plastični stol in ne stol iz plastike. 

 SDZ 2, str. 65  

Preverim svoje znanje 

Samostojno rešite naloge.  

Preglejte pravilnost in estetskost/obliko zapisa rešenih nalog. 

Rešite tudi SDZ 2, str. 66, Ponovim. 

V nadaljevanju sledijo navodila za  likovno ustvarjanje in šport. 

                                         

                                                            

 

 


