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

Urnik: SLJ, MAT, DRU,  

SLOVENŠČINA: 
Petek, 29. 5. 2020   Kako se pogovarjamo po telefonu? 

 SDZ 2, str. 99 5. naloga Samostojno obkljukaj tista pravila vljudnega pogovarjanja, ki jih sam 

upoštevaš pri telefoniranju. 

 6. naloga 

Oglej si posnetek telefonskega pogovora z naslovom Kovačevi, prosim? Posnetek najdeš v 

interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 

Med gledanjem/poslušanjem si zapomni čim več podatkov. Pozoreni bodi na to ali je pogovor 

uradni ali neuradni.  

 7. naloga 

Pojasni svoje mnenje o tem, ali je bil pogovor neuradni.  

 8. naloga 

Še enkrat si oglej posnetek z naslovom. Po ogledu samostojno pisno odgovarjajo na 

vprašanja.  

 SDZ 2, str. 100 

9. naloga  Ustno vrednoti telefonski pogovor med Špelo in njenim stricem Jakobom.  

10. naloga  Samostojno obkljukaj predmete, ki so bili omenjeni v besedilu. Na črto napiši imena 

predmetov.  

 SDZ 2, str. 101 

Razmisli in ustno odgovori na vprašanja, ki so jih zastavili junaki Radovednih pet.  

Dopolni in pomni. 

Povzami, kako se pogovarjamo po telefonu, tako da najprej prebereš besedilo, nato vstaviš 

manjkajoči besedi.  

Preverimo rešitve na Radovednih pet. 

            Dodatna naloga: Razišči.  

      Kdo je izumil prvi telefon? 

      Kako je potekalo telefoniranje v starih časih? 

      Kakšne so bile prve naprave za telefoniranje? 

 

MATEMATIKA: 
Petek, 29. 5. 2020   Tehtanje 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/


Za danes sem pripravila naloge za utrjevanje.  

Najprej reši naloge v SDZ-ju na straneh 20 in 21. 

 

Nato v karo zvezek napiši Ponavljanje in utrjevanje in datum. 

Prepiši spodnje naloge in jih reši. 

 

DRUŽBA: 
Petek, 29. 5. 2020   Kako potujemo? 

Pri družbi je trenutna tema promet, ki ga uvrščamo med pojave v domači pokrajini, ki so povezani s 

človekom. Se spomniš? 

V zvezek si narisal/a miselni vzores in vrste prometa. Zdaj pa nadaljuj z delom v zvezku. 

Zapis v zvezek:  

Učbenik, str.69 

 Moram vedeti: Pod miselni vzorec prepiši vsebino rumenega okvirčka. 

 Ponovi: Vprašanja prepiši in nanje pisno odgovori. 
 

 V napredni obliki na R5 si oglej strani 4-13 Kako potujemo? in 4-14 Prometna sredstva. Preberi 

besedili, oglej si fotografije. 

 

 Odpri tudi rumeni krogec (žogo) in ustno odgovori na vprašanja. Prosi za pomoč starše. 

 

 

Ena zanimivost: Lani je v Luko Koper priplula 353 metrov dolga Maerskova ladja z zmogljivostjo več 

kot 15 tisoč kontejnerskih enot – največja doslej.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Življenje je risanje brez radiranja. O. Kokoschka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi otroci, 

Veselim se srečanja z vami. 

 


