
SLJ, ponedeljek 25. 5. 2020       Naloge za:  4. a, 4. b, 4. c, 4. d 

Danes se boš učil o OPRAVIČILU. 

1. Oglej si fotografijo. 

  

 

Vir fotografije: Radovednih pet.,SLJ 4.razred. 

Razmisli in ustno odgovori: Kdo se pogovarja? Ali učenka na fotografiji učiteljico prosi, se 

zahvaljuje ali opravičuje. Po čem to veš? 

POMNI 

 

 

 

 

 

2. Odpri delovni zvezek za SLJ na str.88/89. Reši nalogo 1. 

 

 

Kadar storimo kaj narobe ali ne naredimo 

česa, kar bi morali se opravičimo. 

OPRAVIČILO po navadi izrečemo z besedo  

OPROSTI. OPRAVIČILO lahko povemo 

ustno ali  ga napišemo. 

 

 



3. Preberi pisno opravičilo.  

 

 

   Vir besedila: ucimte.com.,SLJ 4.razred 

  

               V zvezek napiši naslov    OPRAVIČILO. 

4. Preberi vprašanja in na njih pisno odgovori v zvezek. Odgovarjaj s celimi 

povedmi. 

Kdo je napisal opravičilo?________________________________________ 

Komu  je napisal  opravičilo?   ____________________________________ 

Kdo je obljubil, da pride na obisk k dedku?___________________________ 

Kaj potrebuje dedek?__________________________________________ 

Zakaj očka in Tomaž nista prišla na obisk ?_____________________________ 

     POMNI 

 

 

 

Kadar pišemo samo Lep pozdrav, Z lepimi pozdravi, Pozdrav in poljub...; po navadi 

izpustimo LOČILO  (,.!) 

Kadar v pozdravu napišemo Lepo te pozdravljam, vas pozdravljamo, te pozdravljam in 

pošiljam... pišemo PIKO ali KLICAJ. 



   TOREK, 26. 5. 2020                           Naloge za:  4. a, 4. b, 4. c, 4. d 

1. V zvezek napiši opravičilo. 

Izbiraš lahko med: OPRAVIČILO  

Sošolki, ker si se po nesreči zaletel vanjo. ALI  

 Sosedi, ker si po nesreči prevrgel njihov zabojnik za smeti.  

                             Upoštevaj dele opravičila in pravopisna pravila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Reši naloge v DZ na str.93. 

Uspešen bom, ko: 

 

 

 

 

 PETEK, 15. 5. 2020                                     Naloge za: 4. a, 4. b, 4. c, 4. d 

 

    

                                                                                                    _________________________________ 

_______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     _____________________________    

                                                                                        ______________________________ 

Vem, kaj je opravičilo in kako ga napišem. 

Vem, da se pri pisni obliki opravičila držim  predpisane oblike in poznam njegove dele. 

Pri navajanju kraja in datuma opravičila ne pozabim napisati vejice. 

Pri zapisovanju nagovorov in pozdravov vem, da lahko izberem več različic. 

Pazim na ustrezno rabo ločil in velike/male začetnice. 

Pišem čitljivo in pravopisno pravilno. 

Pazim, da starejše osebe vikam, svoje vrstnike in prijatelje pa tikam. 

 



SREDA, 26. 5. 2020                           Naloge za:  4. a, 4. b, 4. c, 4. d 

 

Ponovil boš svoje znanje o prošnji, zahvali in opravičilu. 

 

Reši  naloge v DZ str. 104, 105 in 106. 

Preveri jih z rešitvami na  Rokusovi spletni strani Radovednih pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČETRTEK, 28. 5. 2020,  PETEK, 29. 5. 2020      Naloge za:  4. a, 4. b, 4. c, 4. d 

1. Razmisli in ustno ponovi:   

-  naštej pravljice, ki smo jih brali v šoli; 

 -  naštej značilnosti pravljic. 

 V času učenja na daljavo smo brali : 

 

 

 

Ustno naštej naslove pripovedi, ki si jih bral v berilu. 

2. V zvezek NAPIŠI naslov: 

               Christine Nöstlinger: Požvižgamo se na kumaričnega kralja  

2. Naredi dva oblačka in vanju napiši čim več stvari, ki se jih spomniš ob 

besedah:         

    KRALJ                                                           KUMARIČNI KRALJ 

   

 

 

3. Enkrat glasno in nato enkrat tiho preberi besedilo v berilu na str. 71/72. 

Naslov: Christine Nöstlinger: Požvižgamo se na kumaričnega kralja  

REALISTIČNE PRIPOVEDI - to so pripovedi, v katerih prevladujejo 

stvari, ki se lahko zgodijo v resničnem življenju. 

  



Pri branju boš naletel na neznane besede. Poišči njihovo razlago in si naredi 

slovarček neznanih besed. 

4. Po branju razmisli, kaj ti je bilo v besedilu všeč in kaj ne?  

 5. V zvezek napiši odgovore na vprašanja. 

Kateri predmet je Hogelmannu delal težave? 

Na koga se je fant obračal po pomoč? 

Kdo živi za prvim vogalom? 

Kako dolgo se poznata Haslinger in Hogelman? 

Kako so gospoda Haslingerja imenovali otroci? 

Zakaj je dobil tako ime? 

Kako so otroci  gospodu nagajali? 

Zakaj je Hogelmana prvi šolski dan zgrabil strah? 

S kom je Haslinger stopil v razred? 

Kako je govoril ravnatelj? 

S katerimi besedami je profesor sprejel Hogelmana?  

Odgovore piši s pisanimi črkami. Ne pozabi na veliko začetnico in piko na koncu 

povedi. 

6. Nove naloge: 

Napisane imaš tri različne naloge. Eno izmed njih si izberi in jo naredi v zvezek 

1. Naredi strip: Pazi na dogodke, pred šolo, v šoli in po njej. 

2. Naredi šaljiv bonton:Kako se učenci ne smejo obnašati, pa bi bilo zabavno, če 

bi se lahko. 

- Nagajanje na cesti, Nagajanje v šoli, Nagajanje doma. 

3. Napiši nadaljevanje zgodbe z naslovom: Hogelmanova matematična usoda. 

Slovarček neznanih besed: 
 
 


