LEP POZDRAV V NOV TEDEN. UPAM, DA STE SI NABRALI NOVIH MOČI. PREJŠNJI TEDEN STE SE ZELO DOBRO
ODREZALI. PA NADALJUJMO… 😊
TA TEDEN SE BOMO POSVETILI SLOVNICI. GOVORNI NASTOP BO MALO POČAKAL, ZATO NADALJUJMO Z
VEJICO.
Najprej si preberi razlago, nato reši naloge v zvezek. Ne prepisuj vsega.
Zapomni si (tega ne prepisuj):

VEJICO PIŠEMO VEDNO, KO NAŠTEVAMO (NPR. V trgovini smo kupili kruh, mleko, sol,
piškote. ). Vejica je nekončno ločilo – pišemo jo med besedami, besede pišemo z malo
začetnico.
Ko naštevamo, lahko pred zadnjo besedo uporabimo besedice IN, PA, TER (NPR. Danes
imamo na urniku matematiko, slovenščino IN šport.). Pred temi besedami ne pišemo vejice.

To ti piše tudi na listu, kjer imaš »recept« za pisanje opisa rastline.

SEDAJ PA TO ŠE UTRDIMO (sedaj je čas za pisanje)

V zvezek napiši naslov VEJICA (ne pozabi na datum: 23. 3. 2020)
1. Odgovori na vprašanja »Glava, tuhtaj!« v učbeniku na str. 94. Vprašanj ne prepisuj.
Odgovore piši v celih povedih.
2. Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanj ne prepisuj. Odgovore piši v celih povedih (glej
prvi primer). Pri iskanju odgovorov si lahko pomagaš s snovjo, ki smo jo obravnavali v šoli.
a) Kaj običajno naštevamo pri opisu živali? Pri opisu živali naštevamo _____________
b) Kaj lahko naštevamo pri opisu osebe?
c) Kaj običajno naštevamo pri opisu poklica?
d) Ali je naštevanje v opisih pogosto?

3. Prepiši poved in reši naloge. Odgovore piši v celih povedih (glej prvi primer).
Vzgojiteljica pri svoje delu uporablja žoge, kolebnice, blazine, lutke, čopiče, glino in
risalne liste.
a) Katero ločilo je med besedami, ki so naštete? Ločilo obkroži z zeleno barvo.
Med besedami, ki so naštete je zapisana ________.
b) Katero ločilo je napisano na koncu povedi? Ločilo obkroži z rdečo barvo.
c) Katera končna ločila poznaš?
d) Katero nekončno ločilo poznaš?
4. Prepiši.
Vejico pišemo na sredi povedi. Za vejico pišemo malo začetnico.
ZAPIS V ZVEZKU IZGLEDA TAKOLE (preveri, če je vse kot mora biti)

Vejica

23. 3. 2020

1. Glava tuhtaj:
1. Pri pouku slovenščine smo spoznali……
2.
3.
4.

2. a) Pri opisu živali naštevamo _____________
b)
c)
d)

3. Vzgojiteljica pri svoje delu uporablja žoge, kolebnice, blazine, lutke, čopiče, glino in
risalne liste.
a)
b)
c)
d)

Vejico pišemo na sredi povedi. Za vejico pišemo malo začetnico.

