
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

SLJ 

Ali si kdaj bil/-a v zagati, ko moraš napisati besedico NEBO ali NE BO? Kot 
pogosto pri slovenšlini pravim – odrasli zelo pogosto delamo/delajo napake 
pri uporabi pravilnih besed v sporazumevanju. Ne boste verjeli, ampak to, kar 
se bomo učili ta teden, so najbolj pogoste napake odraslih. Ste pripravljeni, 
da se naučimo mi pravilne uporabe?  
V DZ 2. del na strani 71 preberi naslov in si oglej ilustraciji. 
 

Preberi besedilo in po branju ustno odgovori na vprašanja. 

• Kdaj je beseda NEBO napisana skupaj?  

• Kdaj pa je napisano NE BO narazen? 

• Kakšno je bilo zjutraj nebo? 

• Kam se je odpravil Uroš? 

• Kam je odšel dedek? 

• Kaj so čez nekaj časa prekrili oblaki? 

• Kaj je upal dedek? 

• Kam se je oziral dedek, ko je šel proti Gospodični? 

• Česa se je bal? 

• Zakaj se je razjasnilo nebo? 

• Zakaj je bil dedek vesel? 

 

1., 2. naloga 

Preberi navodili in samostojno reši nalogi. Rešitve vam pošljem po elektronski 

pošti kak dan pozneje, da preverite, ali ste vi morda pri uporabi teh besed že 

sedaj boljši od marsikoga moje starosti.  

 

MAT 

V delovnem zvezku je še nekaj nalog, kjer lahko utrjuješ svoje znanje. Ta teden 

bomo ves teden počeli ravno to. Ker predvidevam, da imaš računanje do 100 že v 

malem prstu, bodo vse naloge v tem tednu zate mala malica. Odpri DZ, 3. del, stran 

70 in jo reši. 



GUM in ŠPO 

Ker imamo prijetno spomladansko vreme, pojdi na sprehod v gozd ali na takšen 

kraj, kjer ne boš srečal-a veliko ljudi. Če se pa vseeno srečaš s kakšnim sošolcem 

ali prijateljem, ga na pravilni razdalji pozdravi.  

Na sprehod ne greš sam/-a, ampak v spremstvu odrasle osebe.  

Na sprehodu poslušaj zvoke v okolju,  poimenuj zvok in izvor zvoka in opazuj 

okolico. Zagotovo boš opazil/-a kakšne zanimivosti, značilnosti ....  

 


