Pozdravljeni,
začenjamo s šestim tednom dela na daljavo. To je še zadnji teden pred
prvomajskimi počitnicami. V tem tednu imate v ponedeljek, 20. 4. 2020, športni
dan. Navodila boste našli na spletni strani šole pod zavihkom šport.

1. in 2. ura (v tednu od 20. - 24. 4. 2020)
1. Prejšnji teden smo ponovili glagol. Nekateri ste mi poslali rešitve nalog
(ni bilo obvezno) in ugotovila sem, da imate težave pri določanju glagola.
Vzemi rdeče pisalo in preglej, kako si izpolnil zadnjo tabelo. Popravi
napake. Pazi predvsem pri izpisu glagola (vsi glagoli so iz dveh besed).

GLAGOL

OSEBA

ŠTEVILO

ČAS

so praznovali

2. oseba

množina

preteklik

boš kupil

2. oseba

ednina

prihodnjik

si obljubil

3. oseba

ednina

preteklik

dvojina

sedanjik

sprehajata se

2./3. oseba

2. Ponovili bomo tudi samostalnik. V zvezek za neumetnostna besedila napiši
naslov PONOVITEV SAMOSTALNIKA, dodaj datum.
Spodnjo ponovitev si prepiši v zvezek. Bolj natančno imaš zapisano v DZ stran
29 – 36.
Samostalniki so besede, ki poimenujejo osebe (Ana), živali (mačka), rastline
(vrba), predmete (zvezek), pojme (veselje).
Določamo jim naslednje kategorije:
 SPOL: moški, ženski, srednji
 ŠTEVILO: ednina, dvojina, množina
 SKLON: imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik.

3.Spodnje povedi prepiši v zvezek. Nato iz njih izpiši samostalnike in jim
določi spol, število in sklon, tako kot je prikazano v primeru. V vsaki
povedi so trije samostalniki. Ko nalogo končaš, jo fotografiraj in pošlji na
moj naslov: erika.koren-plahuta@guest.arnes.si do 24. 4. 2020.
Med odmorom sem s sošolci igral nogomet.
Matej je babici napisal pismo.
Zaradi bolezni sem počitnice preživel v postelji.
Miša je s prijateljico obiskala bolno sosedo.
Primer: odmorom – sam. m. sp., ed., M

3. in 4. ura (v tednu od 20. - 24. 4. 2020)
1. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov OPIS ŠPORTA, dodaj
še datum. Nato odpri DZ na strani 78 in preberi, katere podatke mora
vsebovati to besedilo.
2. Nato preberi 1. nalogo, ki opisuje nogomet in reši naloge povezane z
njo. Reši še nalogo 2 na strani 79.
3. Sedaj ko si končal naloge v DZ, pa si še sam izberi šport, ki ga najbolje
poznaš. Ne boš ga opisoval kot je bilo to v delovnem zvezku o
nogometu, ampak boš o tem športu poiskal nekaj podatkov o
zgodovini tega športa. Obenem pa boš predstavil športnika, ki
tekmuje v tem športu (lahko je tudi tvoj vzornik) Pomagaj si s
spletom)
Zapiši torej v zvezek pod naslov, ki ga že imaš zapisanega IME
ŠPORTA, ki si si ga izbral in zapiši:
a) nekaj podatkov o zgodovini tega športa in
b) predstavi športnika (lahko tvojega vzornika), ki se ukvarja/tekmuje
v tem športu.

