
10. teden     25. 5. – 29. 5. 2020                              SREDA, 27. 5. 2020  
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA                                                       Lidija Lenarčič 4. a 

Urnik: SLJ, NIT, MAT, GUM,  

SLOVENŠČINA: 
 

Sreda, 27. 5. 2020   Kako izrekamo opravičilo ? Kako napišemo opravičilo in kaj vse napišemo 

v njem? Delo po zoomu. 

 SDZ 2, 88, 89 

1. naloga   Preberi povedi, ki so jih izrekli ljudje na fotografijah, in v katerih je izraženo opravičilo. 

Odgovor na vprašanja o sporočevalcu, naslovniku in temi opravičila.  

2. naloga  Razmisli o svojih izkušnjah z izrekanjem opravičila (kdaj ga izrečeš, komu in kako). Izrazi 

svoje mnenje o učinkovanju opravičila na sogovorca ter o ljudeh, ki se ne opravičijo. 

3. naloga  Preberi Zalin nasvet v oblačku.  

 SDZ 2, 90 

5. naloga  Razmisli, kako bi s kretnjami izrazil prošnjo, ali se nekomu zahvalil. 

 SDZ 2, 91 

Dopolni in pomni  

Preberi povedi in vstavi manjkajočo besedo.  

 SDZ 2, str. 92 

1. naloga  Ustno odgovori na vprašanja o svojih sporazumevalnih izkušnjah s pisanjem opravičila ter 

o odzivu naslovnika.  

2. naloga  Ob danih okoliščinah napiši neuradno zasebno opravičilo, in sicer po prenosnem 

telefonu lahko ga zapišeš na zaslon telefona, ki je v sdz-ju ali (opravičilo pošlješ kot SMS-sporočilo).  

SDZ 2, str. 93   3. naloga 

Delo iz 2. naloge ponovi še z elektronsko pošto.  

Zapiši e-opravičilo v elektronsko pošto in jo pošlji na moj naslov ali pa ga zapiši v sdz.  

Razmisli, kakšne so razlike sestavin telefonskega in elektronskega besedila ter razlogih zanje.   

 SDZ 2, str. 94 

     4. naloga: Nalogo reši v zvezek za jezik, ne piši na list papirja. 

5. naloga: Napiši naslovnikove podatke na pisemsko ovojnico. Bodi pozoren na pisanje s pisanimi 

črkami, čitljivost in na obliko pisanja. Preverimo zapis.  

 SDZ 2, str. 95 

Dopolni in pomni. 

Preberi nepopolne povedi in vpiši manjkajoče besede, s katerimi povzamemo obravnavane teme v 

vseh enotah tega poglavja. 

Preverimo rešitve.   

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 
Sreda, 27. 5. 2020   Ločevanje odpadkov 

Zapis v zvezek 

LOČEVANJE ODPADKOV JE POMEMBNO 

 

1. Ločevanje odpadkov:  

EKOLOŠKI OTOK: papir, embalaža (kartonasta embalaža, plastenke, pločevinke), biološki 

odpadki, steklo, ostali odpadki  

ZBIRNI CENTER: nevarni odpadki (zdravila, baterije), električni in elektronski aparati, kosovni 

odpadki, tekstil … 

 

2. Recikliranje je predelava že uporabljenih odpadnih snovi v uporabne predmete. 

 

Znak za recikliranje  

 

 

 

 

 

 

 Ustno odgovori na vprašanja iz prejšnje ure naravoslovja. 

 Zakaj je ločevanje odpadkov nujno? 

 Razložite pojem recikliranje. 

 Katere odpadke lahko recikliramo? 

 Kaj lahko naredimo z organskimi odpadki? 

 Naštejte nekaj nevarnih odpadkov. 

 Zakaj moramo nevarne odpadke zbirati ločeno? 

 Učbenik, str. 92 

Ena dejavnost Razmisli, katere vrste odpadkov pri vas doma največ odvržete v koš? 

 

        DODATNA NALOGA 

          SDZ, str. 73 ali U str. 94          (Sdz lahko ga odpreš na Radovednih pet) 
1. PRAŠIČEK IZ ODPADLIH MATERIALOV 

ALI 

2. MAKETA HIŠE IZ ODPADLIH MATERIALOV 

 

Po navodilih izdelaj hranilnik v obliki prašička. 

Po končanem delu za seboj pospravi. 

PRAŠIČEK IZ ODPADNIH MATERIALOV 

 

1. Odstrani zamašek plastenke in ga shrani za kasneje.  

Združi jogurtove lončke po dva in dva in jih na plastenko pritrdi z lepilnim trakom. To je sedaj 

trebuh tvojega prašička. 

2. Prašička postavi na noge in s flomastrom  na hrbtno stran nariši pravokotnik. Z nožem previdno 

izreži ta pravokotnik. Tukaj potrebuješ pomoč učitelja. To je reža za vnašanje kovancev. 

3. Iz roza papirja izreži uhlja in zaviti rep ter ju pritrdi z lepilnim trakom. 

4. Zamašek prelepi z roza papirjem in nanj nariši dve nosnici. 



5. Prašičku dodaj še oči. Lahko jih narišeš, izrežeš iz papirja ali pa nalepi plastične oči, ki jih lahko 

kupiš v trgovini z materialom za ustvarjanje. 

6. Prašička lahko še polepšaš: oblepiš ga z roza svilenim papirjem ali z rumenimi rožicami malo tu, 

malo tam. 

 

Vir: Recikliraj in ustvarjaj, založba Grahovac, Ljubljana 2008, str. 46 – 49. 

Ali pa pripravi načrt hiše in jo izdelaj, navodila za delo imaš v U str. 94. 

 

MATEMATIKA: 
Sreda, 27. 5. 2020   Tehtanje 

Danes bomo nadaljevali s tehtanjem. Pretvarjali bomo merske enote za maso in z njimi računali.  

Odpri SDZ na strani 14 in 15. 

Reši vse naloge.  

Reši še nalogi v SDZ-ju na strani 17 in 18. 

Če česa ne razumeš, mi napiši. Saj poznaš moj e-naslov.  

Dodatna naloga: Doma poišči osebno tehtnico in stehtaj prazno šolsko torbo.  Nato daj v torbo vse 

šolske potrebščine po urniku za sredo. Torbo ponovno stehtaj.  

 

GLASBENA UMETNOST: 
Sreda, 27. 5. 2020   Ocenjevanje: Oblikuj koncertni list za glasbeno-gledališko pripreditev 

Oblikuj glasbeno - gledališki list za koncert, ki bo potekal na naši šoli.  

Nastopali bodo: mažorete, košarkarji, judoisti, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, inštrumentalisti, 

folkloristi, otroci prvih razredov, povezovalci, gledališka skupina.  

Nstop bo v petek, 29. 5. 2020 ob 18.00 uri.  

Naslov glasbeno – gledališke prireditve je Pozdrav poletju. 



 

Pri svojem delu boš uspešen/a, če boš sledil/a spodnjim kriterijem. 

 Izdelek je pregleden, vsebina je ustrezna. 

 Glavni naslov predstavlja naslov prireditve. 

 Glasbeno – gledališki list vsebuje bistvene podatke: čas, kraj, naslov dogajanja, 

nastopajoče. 

 Zapis je čitljiv (piši sam/a), uporabljene so barve ter tiskane in pisane črke. 

 Glasbeno – gledališki list je opremljen z ilustracijami (nariši sam/a). 

 

Koncertni list za ocenjevanje mi pošlji po e-pošti na moj e-naslov najkasneje do petka, 29. maja 2020. 

V predalček zadeva napiši GUM ocenjevanje in svoje ime. 

 

 

 

Ko se ti sreča nasmehne, jo objemi. – Thomas Fuller 


