
ČETRTEK, 10. 12. 2020 
- ne pozabi pogledati pod številko 10  na adventnem koledarčku! 

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/ 

SLOVENŠČINA 
 

3. URA: MOJA BABICA (DZ /69 – 2. IN 3. NALOGA) 
 

 Danes pa si oglej še 2. in 3. nalogo v DZ. Sedaj že veš, katero osebo boš 

predstavil na govornem nastopu. Najbolje je, da predstaviš nekoga, ki ga 

imaš doma: mamo, očeta, sestro, brata, babico, dedka… 
 

 Najprej v razpredelnico zapiši podatke te osebe, nato pa jo s pomočjo teh 

podatkov lepo opiši. Osebo opiši v zvezek, s pisanimi črkami in nalivnim 

peresom. Ne pozabi na naslov.  

Opis osebe fotografiraj in mi ga pošlji po e-pošti. 

Za pomoč ti ponujam preglednico z ustreznimi izrazi. 

                                                              OPIS OSEBE 

Glava 

oblika glave okrogla, jajčasta, podolgovata … 

velikost glave velika, majhna, velika kot … 
lasje dolžina – dolgi kratki  

svetli (svetlolasec, svetlolaska), temni (temnolasec, temnolaska)  
barva – črna, rdeča, rjava, rumena, oranžna …  
ravni, skodrani, mastni, razmršeni, štrleči, počesani, urejeni … 

obraz koža – svetla, čokoladna, pegasta, temna … 
bled, rdeč  
izraz na obrazu – vesel, otožen, jezen, smešen … 

oči oblika – okrogle, poševne 
velikost – velike, majhne  
barva – svetla, temna, modra, zelena, črna, rjava …  
pogled – prijazen, otožen, prestrašen, hudoben, vesel, žalosten … 

obrvi barva – črne, rjave, rdeče, temne, svetle  
posebnosti – goste, redke, poudarjene, izrazite … 

nos velikost – velik, majhen; dolg, kratek 
oblika – šilast, koničast, širok, ozek …  
posebnosti – rdeč, modrikast, bleščeč, napudran … 

usta ozka, široka  
velika, majhna  
rdeča, bela, namazana 
oblika – srčasta, zakrivljena, stisnjena … 

trepalnice  dolge, kratke  
temne, svetle, goste … 

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/


 

 Ko boš predstavil/a osebo, najprej povej, koga boš predstavil/a. Govoriti 

moraš razločno, dovolj glasno, pri nastopu ne smeš brati, ampak 

pripovedovati, opis mora biti zanimiv. 

GOVORNI NASTOP SE NAUČI PRIPOVEDOVATI DO 18. 12. 2020. 

 

4. URA: SESTRIČNI NA OBISKU (DZ / 70,71) 

Naloge bomo reševali skupaj na videosrečanju, ob 9.30! 

 Še veš, kdaj pišemo veliko začetnico? Pokukaj v DZ/58 in ponovi, ker bomo 

tudi danes utrjevali veliko začetnico v besedah, ki so izpeljane iz imen in 

povedo, čigavo je kaj. 
 

 Sedaj pa preberi v DZ/70 besedilo Sestrični na obisku in dopolni povedi pod 

besedilom. PAZI: Aleš je Sašin brat.  In ne: Aleš je od Saše brat. 
 

 Dopolni še besedilo na barvni pasici pod povedmi. 

Torej: besede, ki povedo čigavo je kaj in so izpeljane iz imen bitij (oseb ali 

živali), pišemo z veliko začetnico. 

 Reši še 2. nalogo. 
 

 Zapis v zvezke: (dopolni tudi s svojimi primeri) 

IME OSEBE, ŽIVALI                  ČIGAVO JE 

Maja, kolo Majino kolo 

  

Fifi, kost Fifijeva kost 

  

Andrej, avto Andrejev avto 

 

uhlji majhni, veliki 
štrleči … 

posebna 
znamenja 

jamica v bradi, materino znamenje, jamica v licu, gube na čelu, 
bradavica, brazgotina … 

Postava 

postava nizka, visoka, srednja  
okrogla, vitka, koščena, okorna, šibka, vrečasta … 

Oblačila, obuvala, pokrivala 

oblačilo barva – modro, črno, rdeče, pisano, sivo … 
vrsta oblačila – suknjič, bunda, pulover, vetrovka, plašč, jakna; bluza, 
srajca, majica, puli, pulover; hlače, krilo, kavbojke …  
dolžina - dolgo, kratko oblačilo (hlače, krilo, plašč)  

 Če želiš, se lahko poigraš 

tudi na čebelčku. 



MATEMATIKA 
 

4. URA: PREVERIM SVOJE ZNANJE (DZ /94,95) 
 

 Zdaj je pa že čas, da sam sebe preveriš koliko si se naučil v prejšnjem tednu. 
 

 V delovnem zvezku na straneh 94 in 95 te čakajo naloge za reševanje. 

Pozorno preberi navodila in jih reši. Ne pozabi na merske enote!!! 

 

Obe strani fotografiraj in mi pošlji sliko. 

 
DOPOLNILNI POUK 

 

SLJ: BRANJE 

Na videosrečanju bomo utrjevali branje in skupaj prebrali zgodbo. 


