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Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

SLJ 

Zaporedna št. ure:  

127. 

Datum:  

3. 4. 2020 

Učiteljica: 

Mojca Starešinič 

Tema: KAKO PRETVORIMO PREGLEDNICO ALI MISELNI VZOREC V BESEDILO? 

Pripomočki: SDZ 2/56–57 

Namen učenja: 

 Naučiti se, kako pretvorimo preglednico ali miselni vzorec v besedilo. 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš znal/a: 

 v preglednico vpisati podatke za opis poklica in s pomočjo podatkov tvoriti besedilo, 

 tvoriti smiselno, razumljivo, ustrezno in jezikovno pravilno besedilo, 

 besedilo členiti na odstavke, 

 v povedih odpraviti ponovitve, 

 samovrednotiti razumljivost, zanimivost, resničnost, uporabnost in ustreznost besedila, 

 utemeljiti svoje mnenje. 
 

 

 
 

Potek dela:  

Danes nadaljujemo delo, ki smo ga začeli včeraj. 

 

 SDZ 2, str. 56 

Pred začetkom naj ti povem, da boš danes ti učitelj/ učiteljica učitelji in boš vrednotil/a besedilo, ki je 

zapisano v 9. nalogi. Fino, kaj ne;) 

 

9. naloga: Tiho preberi besedilo, če je potrebno ga preberi večkrat. 

 

10. naloga: Po branju besedila samostojno pisno odgovori na vprašanja. S tem vrednotiš besedilo.  

Nasvet: Pri nalogi c) so v pomoč naslednji predlogi rešitev:  

- Pogovoril bi se s kakšnim avtomehanikom o njegovem delu. 

- V knjigah in na spletu bi poiskal podatke o delu avtomehanika. 

- Pripravil bi miselni vzorec ali preglednico. 

- Napisal bi prvo različico besedila in bi prosil npr. starše, naj preberejo in povedo svoje mnenje. 



                                          
- Besedilo bi popravil oz. dopolnil in ga prepisal v zvezek. 

 

 SDZ 2, str. 57 

Razmisli in odgovori: Preberi vprašanja v oblačkih  in povej, zakaj se je treba na govorni nastop pripraviti 

in zakaj je dobro, da prvo različico besedila prebere še kdo drug. 

 

Dopolni in pomni: Preberi besedilo in vstavi manjkajoča podatka. Kater besede si vpisal/a v prazna polja? 

 

 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 

Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. Pri vsaki 

učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati vprašanje ali povratno 

informacijo o učenju. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 


