
TOREK, 5. 5. 2020 

 

 

SLJ, SLJ –PREDSTAVITEV OSEBE – zapis v obliki ZGODBE 

Pripravljaš se na predstavitev osebe. Vem, da sedaj že veliko veš, zato bomo danes dodali 

samo še malenkost znanja, pa boš pripravljen na 2. govorni nastop. 

Miselni vzorec, ki si ga prejšnjo uro začel oblikovati, boš najprej dopolnil. Nato boš zapisal še 

v obliki zgodbe.  Pri tem si boš pomagal z učbenikom , str. 63.  Ni težko. Kar ob miselnem 

vzorcu o osebi poveš, sedaj še zapišeš, v določenem zaporedju. V miselnem vzorcu imaš 

zapisane posamezne besede. Ko boš pisal povedi, ne prepisuj samo besed iz miselnega 

vzorca, pač pa povej o določeni stvari več (opiši, razširi …) Oblikuj lepe, bogate povedi. Vedno 

lahko v opis dodaš še kaj svojega, zanimivega, posebnega, smešnega. 

Pomembno se mi zdi, da npr. pri opisu značaja ob vsaki lastnosti oz. značaju osebe, ki jo 

našteješ, tudi obrazložiš, pojasniš (lahko s konkretnim primerom), zakaj se ti oseba zdi taka. 

Npr.: ZABAVNA oseba – na skupnih srečanjih rada pripoveduje šale in druge smešne 

zgodbe… 

 

Obvezno pa moraš zapisu dodati UVOD in ZAKLJUČEK (zakaj si se odločil za predstavitev 

osebe, spregovori o svojih občutkih do te osebe). 

Zapis v obliki zgodbe boš naredil v zvezek. Piši čitljivo in slovnično pravilno. Zapis naj 

bo dovolj dolg, saj je to že priprava na 2. govorni nastop (pripovedovati boš moral od 3- 5 

minut).  To pomeni, da je potrebno pripraviti precej besedila. 

Potrudi se!! Zmoreš! 

  

 

MAT – Čas 

 

     Tole pa je za ponovitev. Preberi ni prepiši v zvezek.  

     Imamo dopoldanske in popoldanske ure.  

     Od polnoči do 12.00 so dopoldanske ure. Ura je: 

     1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 

     Od 12.00 do polnoči so popoldanske ure. 

     13.00 ali ena popoldne, 14.00 ali dve popoldne, 15.00 ali tri 

     popoldne, 16.00 ali štiri popoldne …  Saj to že poznaš, a ne? 



 

Zdaj pa se loti nalog v DZ/34, 35, 36 (3. naloga – če želiš), 37. Nato pa pravilnost preveri z rešitvami. 

 

ŠPO – Vadba po postajah 

Klikni na tole povezavo in se razgibaj.  

Čez dan pa se le poigraj, razgibaj zunaj. Tudi delo na vrtu, zlaganje drv, pometanje dvorišča … 

je razgibavanje. Poskusi! Zadovoljen boš na dva načina: razgibal se boš in še nekaj koristnega 

boš naredil  

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Vadba-po-postajah.docx

