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Navodila za delo za sredo, 27. 5., četrtek, 28. 5. in petek, 29. 5. 2020 

NIT, LUM (sreda, četrtek): IZDELEK 

Izdelal/-a boš avtomobilček na balon. Natančno preberi navodila. Pripravi si gradiva, 

orodja in pripomočke, ki jih boš potreboval/-a. Pripravi si delovni prostor. Upoštevaj vrstni 

red korakov izdelave. 

Da bo delo varno, naj tvoje ustvarjanje spremlja odrasla oseba (predvsem pri delu s šilom in 

tapetnim nožem (»olfa«) prosi za pomoč starše. Ko avtomobilček izdelaš, ga preizkusi. 

 
RECIKLIRANJE 

Pozorno si poglej oba posnetka.  

 Posnetek 1: Kam gredo odpadki 

 Posnetek 2: Recikliranje 

 

 Na vsa spodnja vprašanja boš dobil/-a odgovore v posnetkih, ki si ju boš pogledal/-a. 

1. V čem je problem plastičnih odpadkov in zakaj? Napiši in utemelji s primerom.  

2. Kaj je recikliranje?  

3. Katere odpadke vse lahko recikliramo? (Napiši pri posameznih odpadkih, ki jih lahko recikliramo, 

po vsaj en primer novega izdelka, ki ga lahko izdelamo. Če je v posnetkih, napiši, koliko 

posameznih odpadkov rabimo za popolnima nov izdelek.) 
 

Odpadki, ki jih recikliramo: Nov izdelek: 

   

   

   

   

   

 

4. Napiši, kako lahko s pomočjo 5 nasvetov pripomoremo, da bo manj odpadkov. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=-sgRsNoXPow&list=PL8cnqPnJSzoQ6_rmB0Tk8udAGVUAD74nN&index=3
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 Napiši zapis o recikliranju v zvezek za NIT. Pri zapisu morajo biti napisani podatki, ki jih lahko 

pridobimo s pomočjo posnetkov. Zapis naj bo čitljiv. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki ne bodo 

upoštevani. 

 Zapis in fotografijo izdelka pošlji do petka, 29. 5. 2020. 

MAT: DELI CELOTE 

Sreda: RAČUNANJE CELOTE 

 Zapis v zvezek: 

Naslov: RAČUNANJE CELOTE, ČE JE ZNAN DEL CELOTE 
 

V eni vrečki je 5 črvivih jabolk, kar predstavlja četrtino vseh. Koliko je vseh jabolk v košari? 

 
Izračunamo: 

1

4
  od  ____ = 5, ker je 4 ∙ 5 = 20 

 

1

2
  od  ____ = 3, ker je 2 ∙ 3 = 6 

1

5
  od  ____ = 8, ker je 5 ∙ 8 = 40 

 

 Reši: DZ str. 24. 

 
 

 

 

 

∙ 

6 

40 

20 
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Četrtek: DELI CELOTE - utrjevanje 

 Reši: DZ str. 26 

 

 

 

Petek: NALOGE Z BESEDILOM 

 Reši: DZ str. 25. 

 
 

 Naloge rešuj v zvezek. Pazi na pravilen zapis poteka reševanja nalog. Najprej prepiši 3. Nalogo in 

dopolni rešitve ter dopiši odgovore. Nato poskušaj rešiti 2. in 4. nalogo.  

DZ str. 25/3. naloga 

Podatki: 
celota = 28 učencev 

peš = 
1

2
  učencev 

avtobus = 
1

4
 učencev 

ostali s starši =? 
 

1

2
 od 28 = ___, ker je 28 : 2 = 14 
1

4
 od 28 = ___, ker je 28 : 4 = 7 

 

28 – 14 – 7 = 7 
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SLJ - sreda: TELEFONSKI POGOVOR 

 Poglej posnetek: Radovednih pet 

 
 

 Po ogledu posnetka reši: DZ str. 99, 100. 

 

 

 

 
 

Četrtek: TELEFONSKI IMENIK 

 Preberi in prepiši v zvezek: 

 
 Uporaba Telefonskega imenik Slovenije (TIS) na spletni strani? (DZ str. 102) 

      

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
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Petek: UTRJEVANJE 

 Reši: DZ str. 104, 105, 106. 
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ŠPO – četrtek: ŠPORTNIH 5x5  

Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Izberi si 5 vaj iz 

posamezne skupine(vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje) in jih izvedi. 

 
 

DRU – četrtek: PONAVLJANJE 

 Ponovi učno snov o skici in načrtu, zemljevidu, kompasu in orientaciji. 

1. Podobnosti in razlike med načrtom in skico. 

2. Zemljevid – razlaga, vrste zemljevidov; Kaj ima vsak zemljevid? 

3. Orientacija – razlaga, pripomočki pri orientaciji. 

4. Kompas – razlaga, sestavni deli, orientacija z njim. 

5. Orientacija s pomočjo naravnih pojavov. 

 

TJA: 9. teden  -  2. ura 

Pozdravljeni, 4.a in 4.b 

Projekt ocenjevanje je zaključen. Čez slab mesec bodo že počitnice. Vso snov bomo do počitnic 

predelali. Danes začenjamo z  8., predzadnjo lekcijo, glavna tema pa so oblačila. Kar je napisano z 

modro, NE  prepisujete !!! 

V zvezke napišite naslov: 

                              UNIT 8 – CLOTHES  (Oblačila) 

V spletni brskalnik vtipkajte: yt kids vocabulary  clothes part 1 

Poglej poslušaj in ponavljaj besede za oblačila na posnetku. 

Nato pogledaš še drugi del: yt kids vocabulary  clothes part 2 

in ponoviš postopek. Nato prepišeš spodnje besede: 

jeans                   a T-shirt             a sweater          shoes 

trousers              a skirt                 a shirt                socks 

 

Nato vsako besedo še enkrat napišeš, narišeš in dopišeš  poved, ki pove, kakšne barve je oblačilo. 

Pomen in ustrezno poved najdeš na obeh posnetkih. 

Primer:  

JEANS  -  They are blue. 

 
Nato vsako besedo napiši še v stolpcih po 3 – krat !!! 

Primer: 

jeans 

jeans 

jeans     


