
Navodila za delo doma                                                                                                   Datum: 19.3.2020 

NE POZABI ! 

Vsebine so predvidene za delo vključno s torkom, 24.3.2020, ta dan pošljem nova navodila do konca 

naslednjega tedna. 

SLOVENŠČINA  

KNJIŽEVNOST 

1. Domače branje: France Bevk, Lukec in njegov škorec 

Odgovori na vprašanja v zvezek za književnost. Če si vsebino pozabil, je na spletu objavljenih 

kar nekaj strnjenih obnov pa jih preberi v pomoč. ( priloga 1 ) 

 

JEZIKOVNE VAJE:  Samostojni delovni zvezek 2. del 

1. Kaj je pripovedovalno besedilo ( Ponovi oz. reši, če si manjkal pri pouku) 

2. Kateri so sestavni deli pripovedovalnega besedila? ( uvod, jedro, zaključek)- DZ 10 -13 

 Natančno preberi ( glej oblačke na strani 9) in reši naloge od 1. do 8. v DZ. 

 Pripovedovalno besedilo (9. naloga) napiši na računalnik ali v zvezek. 

Napisano mi lahko pošlješ po e-mailu. 

 

MATEMATIKA 

1. Ponovi poštevanko in pisno množenje z večmestnim številom in dele celote. 

2. Ponovi časovne enote in reši vaje v DZ2 od str. 99 do 103. ( če si že – superrrr!!!) 

3. Rešuj naloge v Vajah. 

4. Reši učne liste za utrjevanje. Prosi starše naj ti  preverijo tvoje delo.  ( priloga 2)  

 

DRUŽBA 

1. V sredo, 11.3.2020 ste pri pouku obravnavali temo: Podzemni kraški pojavi, DZ 68,69. 

Preberi in reši, če si manjkal. 

2. NOVO:  

Učne teme: Poselitev, Gospodarstvo v preteklosti in danes ( str. 70 -73) 

Preberi in reši naloge. Ne pozabi prepisati miselnega vzorca v zvezek in ga dopolniti.  

3. Pošiljam nekaj dodatnih nalog za tiste, ki ste hitri oz. ste že reševali. ( priloga 3) 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1. Pri pouku ste v četrtek obravnavali učno temo:  Vremenski simboli, DZ str. 69. 

Tisti, ki ste manjkali preberite in rešite 1. In 2. nalogo. 

Prelagam, da se lotiš kakšne dejavnosti, ki so zapisane pri vsaki temi. ( Izdelaj vetrnico, plovilo 

na veter, vremenske simbole) 

2. NOVO: Segrevanje snovi in Termometer,  DZ 70 – 72 

Prosi za pomoč starše!!! 

Dejavnost: Spreminjanje lastnosti je bila danes predstavljena v oddaji IZODROM na SLO1. 

Predstavljen je bil tudi termometer. 

 Oglej si za nazaj ali na spletu, kjer so naložene vse oddaje.  Predlagam ti, da  vsak dopoldan 

pogledaš  to oddajo, vedno je kaj poučnega in zanimivega.  

Uh, to je že lepše, kot pa sedet v klopi in poslušat učiteljico…. 

3. Dejavnost: Telesna temperatura 

Naloga je zelo primerna za ta čas. Ne pozabi spremljati svoje temperature. 

Upam, da se ne bo povišala nad 37°C in da ste vsi zdravi. 

4. Pomagaj staršem pri opravilih v naravi, spremljaj delo na vrtu in sodeluj …. 

( tla, prst, fotosinteza, voda, vreme, onesnaževanje, sonaravno kmetovanje in seveda 

upoštevajte načela TRAJNOSTNEGA RAZVOJA) 

 

ŠPO, LUM in GUM 

Čim več se giblji v naravi, delaj kolesa, stoje, prevale, sveče in vadi razne spretnosti z žogo… 

Sestavi  svojo gimnastično vajo, ki mi jo boš predstavili ( za oceno), ko se spet srečamo v šoli. 

Zapoj in zapleši, se ti vsaj ni treba držat s sošolko oz. sošolcem za roke, ha,ha!!! 

Ilustriraj dogodek iz knjige Lukec in njegov škorec. 

Pošlji mi kakšno slikico tvojih dejavnosti, bom zelo vesela. 

 

In na koncu: Bodite zdravi in bodite DOMA!!!! 

                                                                                          Učiteljica Marjetka 


