
TOREK, 8. 12. 2020 

SLOVENŠČINA 

- beri glasno 10 minut 

- prepiši dve povedi s pisanimi črkami   

UČIM SE UČITI (SDZ/67) 

 Se spomniš, kako si se pripravljal na govorni nastop v prvih dveh razredih? 

Danes boš ob stripu spoznal, kako se je Rok pripravljal na govorni nastop. 
 

 Večkrat preberi strip. Ustno odgovori na vprašanja. 

Kdo nastopa v stripu? Kaj dela Rok? Kakšen bo naslov govornega nastopa? Kaj 

ga je vprašal dedek? Kaj bo Rok naredil najprej? Na kaj ga je opozoril dedek? 

Komu je Rok želel predstaviti svoj govorni nastop? Kaj mu je svetovala mamica? 

Koga je Rok povabil na predstavitev? Kaj mu je po končanem nastopu povedal 

dedek? Kaj mu je rekel oče? Kdo mu je povedal, da je govoril tekoče? Kaj je bilo 

všeč sestri? Kaj lahko razberemo z izraza na Rokovem obrazu?  
 

 V življenju večkrat nastopamo in je zelo pomembno, kakšen je naš nastop.  

 Tudi ti se boš kmalu pripravil na govorni nastop. Kako? Za danes bo dovolj, če 

si prebereš nekaj pravil. 

 

PRAVILA USPEŠNEGA GOVORNEGA NASTOPANJA 
                                                                                                                                                                                                     

1. NA GOVORNI NASTOP SE PRIPRAVIMO. 
 

2. SAMOSTOJNO NASTOPAMO. 
 

3. BESEDILO NAJ BO ZANIMIVO, RAZUMLJIVO.  
 

4. PODATKI MORAJO BITI USTREZNI. 
 

5. UPORABIMO USTREZNE PRIPOMOČKE.  
 

6. GOVORIMO RAZLOČNO, GLASNO, NARAVNO, ZBORNO, 

SPROŠČENO,  

    TEKOČE.  
 

7. PRI GOVORNEM NASTOPU PAZIMO, DA 

    - GOVORJENJE SPREMLJAMO Z GIBI ROK. 

    - GLEDAMO POSLUŠALCE. 

    - JE DRŽA TELESA PRIMERNA.   
 

8. VREDNOTIMO SVOJ NASTOP IN NAČRTUJEMO, KAKO BI GA 

IZBOLJŠALI. 



 

MATEMATIKA 

 Izračunaj torkove štiri račune. 

MNOŽENJE (SDZ/90,91) 
 

 Naloge bomo rešili na video srečanju. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

 

OD SPOČETJA DO ROJSTVA (SDZ/32,33) 
 

 Sedaj pa boš spoznal/se naučil, kako poteka razvoj človeškega bitja od 

spočetja do rojstva.  
 

 Prikaz razvoja in razlago imaš na spodnji povezavi: 

 
 https://youtu.be/SNKICA8NUHM  
 

 

 Preberi še snov v SDZ/32,33 in si oglej sličice. 
 

  Reši nalogi v SDZ str. 33 /1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SNKICA8NUHM

