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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Snov o Soncu, vremenu in vremenskih simbolih ste utrdili tudi z vajami v DZ za slovenščino. 

Danes pa je na vrsti nova snov. 

 

Segrevanje snovi 

Preberite besedilo v učbeniku str. 63. 

Če imate doma balonček, naredite poskus  - Ena dejavnost, sicer si ga oglejte na spodnjem 

posnetku. 

 

 http://www.iucbeniki.si/nit5/1380/index1.html 
 

Pisno odgovorite na tri vprašanja iz učbenika in prepišite Moram vedeti. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

Verjetno ste na šolski spletni strani opazili Spletni album in Glasilo OŠ Polzela. Verjamem, 

da ju pogosto obiščete. 

V spletnem albumu so objavljene fotografije vaših izdelkov – Pozdrav iz Andraža. 

Prav bi bilo, da se tudi v spletnem glasilu pojavijo vaši prispevki. 

Pri današnji uri slovenščine boste napisali poljuben prispevek za glasilo.  

O čem boste pisali? 

Pišete lahko o tem, kako poteka učenje od doma, kako sicer poteka vaš dan, lahko napišete 

svoja razmišljanja o epidemiji, opišete izdelavo kakšnega izdelka, kuharsko mojstrovino, 

športni podvig, igro z brati ali sestrami, druženje in skrb za domače živali…morda vam uspe 

razmišljanja zapisati v verzih in napišete pesem….. 

Vaše pisne izdelke mi pošljite po elektronski pošti, preko sporočil ali kanala v eAsistentu. 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

3.TEDEN / 8.in 9.ura 

HELLO , BOYS AND GIRLS!!! 

 

REŠITVE VAJ 7.ure:  

Prevedi fraze v slovenščino. 

a poisonous snake  ____ strupena kača 

a scary spider ________ strašen pajek 

a useful cow. _________ koristna krava 

http://www.iucbeniki.si/nit5/1380/index1.html


a cute bunny _________ srčkan zajček 

 

Prevedi fraze v angleščino. 

zabavna opica    A    FUNNY MONKEY 

plaha ptica         A    SHY BIRD 

igriv psiček         A   PLAYFUL PUPPY 

čudovit kačji pastir    A  WONDERFUL DRAGON FLY 

PONOVITEV:  

»Živalske« besede razporedi v ustrezne stolpce. 

ELEPHANT   FLY   GIRAFFE   GOLDFISH    GOOSE   HEDGEHOG   SHEEP   
LADYBIRD   LION   MOSQUITO  WOLF  RAT  SHEEP   SQUIRREL  HAMSTER   
 

WILD 
ANIMALS 

(divje živali) 

PETS 
(hišni 

ljubljenčki) 

FOREST 
ANIMALS 

(gozdne živali) 

INSECTS 
(žuželke) 

FARM 
ANIMALS 

(kmečke živali) 

     

     

     

 

 

Prevedi v angleščino: 

1) dolge noge   L _ _ _   _ _ _ _ 

2) kratek vrat   A   S _ _ _ _   _ _ _ _ 

3) deset prstov na stopalih      _ _ _     _ _ _ S 

4) velika glava   _     _ _ G    _ _ _ _ 

5) okrogla kolena     ROUND   _ _ _ _ _ 

6) močna ramena     S _ _ _ _ _     S _ _ _ _ _ _ _ _ 

NOVO: Deli glave !!! 

Preriši in prepiši v zvezek.  



   
Pod sliko napiši 

a forehead /forhed/ = čelo                         hair  /her/  =  lasje 

eyelashes /ajlešiz/ = trepalnice                 eyebrows /ajbrouz/ = obrvi 

a nose /nous/ = nos                                     eyes /ajz/ = oči 

a mouth /mau0/ = usta                               ears /irz/ = ušesa 

a chin /čin/ = brada                                      cheeks /či:ks/ = lička 

!!!  a tooth /tu:0/ = zob                               a neck /nek/ = vrat 

!!!  teeth /ti:0/ = zobje 
DELO S SLOVARJEM: 
Besede za opis živali (dangerous, friendly ...)prepiši v slovarček. 

 

Pa še čisto za konec: v zvezek napiši HAPPY EASTER in 

ilustriraj z velikonočnimi motivi !! 

 

Opravil(a) si vse delo !!! Čestitam !!! 

TEBI IN TVOJI DRUŽINI ŽELIM MALO 

DRUGAČNE, PA KLJUB TEMU ČUDOVITE 

PRAZNIKE !!! MATEJA 
 
 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

Glasbena pravljica 

 

Povabljeni ste k ogledu in poslušanju glasbene pravljice.  



Na spodnji povezavi najdete glasbene pravljice: 

Rdeča kapica, Kresniček, Najsrečnejša miška na svetu, Jaz sem glavni  

 

https://www.nasizbori.si/glasbene-pravljice-igrice-v-osnovni-soli/ 

 

Izberite eno ali več in jim prisluhnite. Lahko pa si ogledate tudi poljubno glasbeno oddajo na 

televiziji. 

 

 

DRUŽBA 

 

Tako, priročnik Z glavo na kolo ste samostojno predelali. Ostalo je le še poglavje Prečkanje 

železniške proge in preizkus znanja. 

 

Ko boste predelali še zadnje poglavje, rešite PREIZKUS ZNANJA. 

Če se vam zdi preizkus preobsežen, ga lahko rešite v dveh delih – nekaj danes, nekaj jutri. 

( V nadaljevanju boste prebrali, da bomo imeli jutri naravoslovni dan in bo več časa.) 

Preizkus vam bodo pregledali in točkovali starši. Rešitve bom poslala na njihove elektronske 

naslove. 

 

 

 

Kot ste videli v naslovu dokumenta sledi še navodilo za jutri. 

 

Jutri bo NARAVOSLOVNI DAN. 
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NARAVOSLOVNI  DAN 
 

Tema naravoslovnega dneva je povezana z veliko nočjo in sicer: 

- naravna barvila za barvanje jajčk, 

- dekorativni velikonočni izdelki, 

- peka velikonočnih dobrot. 

 

Verjetno boste v družini načrtovali, kako boste barvali jajčka, kako boste okrasili mizo, kaj 

boste spekli…zato ponujene predloge sprejmite le kot eno izmed možnosti. 

 

Barv za jajčka nam ni treba kupovati, saj jih lahko pobarvamo z naravnimi barvili: čebulnimi 

olupki, rdečo peso, špinačo, kurkumo, kavo, vinom, rdečim zeljem… 

Oglejte si blog Ustvarjalo preživljanje prostega časa, kjer vam učiteljica Majda svetuje, kako 

pobarvati jajčka z naravnimi barvili. 

 

Ideje najdete tudi na povezavah: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ  

https://www.nasizbori.si/glasbene-pravljice-igrice-v-osnovni-soli/
https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg
https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=cxGA70_E6TQ  

 

https://www.svetloba.si/znanja/naravno-barvanje-pirhov  

 

V istem blogu najdete veliko idej za velikonočne dekoracije: koklja z jajci, košarice iz 

plastenke, velikonočni okrasek za pribor, velikonočno jajce iz papirja, piščanček kot košarica 

za pirh, velikonočni okraski iz slanega testa… 

 

In tudi kuharske ideje: polnjena velikonočna jajčka, velikonočni kruh, sladice v kozarčku… 

 

Ustvarjajte, sodelujte in pomagajte staršem. 

 

Pošljite kakšno fotografijo, ki jo bom posredovala v šolski spletni album. 

 

Veselo na delo in vesele velikonočne praznike vam želim. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cxGA70_E6TQ
https://www.svetloba.si/znanja/naravno-barvanje-pirhov

