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Spoštovani starši in učenci 3. razreda, 

pred nami je drugi teden izobraževanja na daljavo, zato vam pošiljam nova 

navodila. 

Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste 

delo opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi 

povratno informacijo. 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kadarkoli kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Slavica Balek Haddaoui 

 

NAVODILA ZA DELO: 25. in 27. marca 2020 (2 šolski uri) 

1. ura (sreda) 

1. ZAPIS NA MOJ E-NASLOV: Ker bo ta teden namenjen bolj utrjevanju in 

ponavljanju bi vas najprej prosila, da mi na zgornji e-naslov zapišete vse hišne 

ljubljenčke, ki ste jih pogrešali na posterju. Zapis naj bo v tej obliki: 

PRIMER: das Meerschweinchen  - morski prašiček 

Še bolj bi me veselilo, če lahko poslikate vaše celotno delo s prejšnjega tedna in mi 

ga pošljete. 

2. NASLOV V ZVEZEK: MEINE HAUSTIERE (Moji hišni ljubljenčki) 

mailto:slavica.balek@guest.arnes.si


3. UČNI LIST MEINE HAUSTIERE (priloga) – Povedi glasno preberite in 

živali pobarvate po navodilih. Učni list zalepite v zvezek na način, kot smo to 

počeli v šoli. 

Če nimate možnosti tiskanja povedi prepišite in živali prerišite v zvezek in jih 

ustrezno pobarvate. 

Pri delu vam je lahko spet v pomoč spletni slovar PONS na naslednji povezavi - 
https://sl.pons.com/prevod ali pa aplikacija PONS. 

 

2. ura (petek) 

1. PRAVILNA IZGOVORJAVA BESED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob videoposnetku na naslednji povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=hk9LFRLMMbQ  glasno ponavljajte izraze za hišne 

ljubljenčke in na ta način vadite izgovorjavo.  

Pri težje izgovorljivih besedah, vam priporočam, da video vmes ustavite in besedo 

večkrat ponovite. 

2. UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE : oglejte si še videoposnetek  
https://www.youtube.com/watch?v=L5Ktb_Po-m0  in vadite še naprej izgovorjavo ter na 

zabaven način sodelujte tako, da s prstom pokažete ustrezno žival in glasno besede 

ponavljajte. 

https://sl.pons.com/prevod
https://www.youtube.com/watch?v=hk9LFRLMMbQ
https://www.youtube.com/watch?v=L5Ktb_Po-m0


 

V videoposnetku boste slišali tudi povedi, ki jih ne boste razumeli, ki so pretežke za 3. razred. 

Poslušajte jih, po želji jih lahko tudi ponovite. Brez skrbi, to se bomo učili kasneje, v višjih 

razredih. 

 

  

 

 


