
TOREK, 21. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

ŠOPEK (2. uri) 

DZ str. 70 

- Preberi prvo besedilo: 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po travniku. Odločili 

smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške cvetlice. Vsak si je izbral svojo 

travniško cvetlico in si jo pozorno ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in 

poimenoval. Podrobno smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša stebelca. 

Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo cvetlico. Nato smo iz cvetlic 

oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih 

narahlo povezali z rafijo. Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim 

trakom. Šopek smo odnesli kuharici za rojstni dan. Bila je zelo presenečena.  

 

- Preberi drugo besedilo (drugačen konec): 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po travniku. Odločili 

smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške cvetlice. Vsak si je izbral svojo 

travniško cvetlico in si jo pozorno ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in 

poimenoval. Podrobno smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim daljša stebelca. 

Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo cvetlico. Nato smo iz cvetlic 

oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih 

narahlo povezali z rafijo. Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim 

trakom. Šopek je Maja odnesla svoji babici v bolnišnico. Priložila je še risbico, ki jo je 

narisala in na katero smo se podpisali vsi učenci našega razreda.  

 

 

 



- Reši prvo nalogo v delovnem zvezku na strani 70.  

 

- Zapis v zvezek: 

ŠOPEK 

 

- Nariši oba konca zgodbe.  

 

- Ob sličicah iz prve naloge napiši besedilo. Upoštevaj pravilen vrstni red 

dogajanja.  

 

 

- Besedilo fotografiraj in mi ga pošlji na elektronski naslov.  

 

 

 


