
Dobro jutro! 

Pred nami je spet vikend, da se bomo malo spočili. Ta teden vam še nisem zapisala nobene misli: 

Vsi lahko živimo 
svoje življenje  
v sozvočju s seboj 
in svetom okoli nas. 

 

Zdaj pa hitro na delo, da boš prej prost. Po moje ste opazili, da sem malo zamešala urnik in sem vam 

v sredo dala naloge za MAT namesto SLJ. No, danes bo pa ravno obratno.  

SLJ – PRIDEVIK 

Danes boš nadaljeval z delom, kjer si včeraj končal. V zvezek zapiši samo datum. 

1. Pod definicijo pridevnika, ki si jo  včeraj zapisal prepiši še tole: 

Pes se je skril pod mizo. 

Prestrašen pes  se je skril pod veliko mizo. 

V tabeli na desni strani dodaj čim več pridevnikov . 

maček sosedov, 

avto dirkalni, nov, 

hiša velika, Tonetova, 

 

2. V zvezek napiši naslov VRSTE PRIDEVNIKOV, datum si že napisal. 

3. Najprej si oglej do konca film ( od 3. minute naprej) 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o  

Če si dobro sledil razlagi, si spoznal, da poznamo tri vrste pridevnikov. 

Zapiši v zvezek: 

Lastnostni pridevnik , po katerem se vprašamo kakšen. 

Svojilni pridevnik, po katerem se vprašamo čigav. 

Vrstni pridevnik, po katerem se vprašamo kateri. 

4. Ob predstavitvi boš natančneje spoznal lastnostni pridevnik, ob poslušanju zapisuj po mojih 

navodilih. 

Dodatno navodilo za diaprojekcijo: Diaprojekcijo zaženi od začetka, ker boš vmes moral 

pisati po mojih navodilih, boš moral ustaviti projekcijo, da boš lahko pisal. To narediš tako, da 

na levem spodnjem robu diapozitiva (kjer imaš puščice za naprej oz. nazaj, svinčnik, 

kvadratke, lupo in tri pikice) klikneš tri pikice, odpre se ti okno in predzadnja postavka je 

premor. Na to klikneš in diaprojekcija se bo ustavila za toliko časa, da ti v miru zapišeš 

potrebno. Ko končaš klikneš puščico za naprej in projekcija se bo nadaljevala. 
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NIT – Utrjevanje 

Ne pozabi izmeriti temperature in zapisati v preglednico.  Prikaz boš narisal drugi teden in mi ga 

poslal do četrtka. 

Ponovi, kar si se naučil o toploti in temperaturi. 

 

DRU- STARI VEK  

Poglej predstavitev, prepiši besedilo z zadnje drsnice (prosojnice) in dopolni časovni trak. 

ŠPO – PLES 

Že dolgo je odkar si zadnjič plesal. Razen, če to počneš sam od sebe, zaradi veselja, kar pa je 
super. Ponovi valček in polko tako, da povabiš mamico ali atija ali sestro ali brata ali… 
Če ne najdeš ustrezne glasbe, lahko uporabiš tole: 

 Valček 1 
 Valček 2  
 Polka 1 
 Polka 2  

V četrtek, 14. 5. bom ocenjevala  NIT. Vprašani boste vsi razen Gašperja, ki je bil že vprašan 
to snov, preden smo zaključili s poukom v šoli. Danes vam pošiljam okvirna  vprašanja. 
Razpored boste dobili drug teden.  Poskušali bom vprašati 5 učencev v pol ure.  

Poleg tega bomo imeli še dve uri pouka preko video konference in sicer v torek ob 9.00 uro 
SLO in v sredo ob 9.00 uro MAT. 

To je za ta teden vse!  Želim ti lep vikend, v katerem si boš nabral novih moči za delo v 
naslednjem tednu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6bjFgck44I
https://www.youtube.com/watch?v=R7rZ0i0dENs
https://www.youtube.com/watch?v=r7gFNaGYEs8
https://www.youtube.com/watch?v=C9DWcrnC2dU

