
Sreda, 13. 5. 2020  

 

 

 

Dober dan! 

Danes je na vrsti ocenjevanje pri slovenščini. Vem, da zmoreš to nalogo opraviti 

sam/a, zato se potrudi po svojih najboljših močeh.  

Ker boš imel/a veliko dela z obnovo, sem pripravila še naloge za družbo in glasbeno 

umetnost. 

 

Zdaj pa kar pogumno na delo, jaz pa bom doma držala pesti. 

 

gospa Tanja / učiteljica Tanja 

 

SLOVENŠČINA 

OCENJEVANJE – pisna obnova 

Danes boš napisal obnovo ljudske pravljice.  

Preberi pravljico. 

Preberi jo ponovno, ustno jo obnovi nato obnovo zapiši v zvezek. Piši s pisanimi 

črkami. Obnovo lahko tudi natipkaš v Wordov dokument. 

 

Naslov, obnova in datum. 

ZNAČILNOSTI  DOBRE  OBNOVE: 

 dogodke zaporedno obnovimo, 

 izogibamo se prememu govoru, 



 skušamo biti zanimivi kot avtor, vendar ne uporabljamo njegovih povedi,  

 obnavljamo v tretji (on) ali prvi osebi (jaz). 

 upoštevamo pravopisna pravila ( velika začetnica, ločila, pravilen zapis 

besed,   oznaka odstavkov) 

 obnova ima tri dele ( uvod, jedro, zaključek ), ki jih ločimo z odstavki. 

 

Pravljico bom poslala v torek zvečer. 

 

DRUŽBA 

1.ura: STORITVENE DEJAVNOSTI 

Se še spomniš, ko smo se pri SLJ pogovarjali o ceniku? Takrat smo tudi omenili, da 

čevljar, ki nam popravi čevlje, opravi storitev namesto nas. Zato rečemo, da je 

čevljarstvo storitvena dejavnost. 

Ljudje, ki opravljajo storitvene dejavnosti, ne izdelujejo novih izdelkov in ne 

pridelujejo pridelkov. 

Nekatere dejavnosti opravljajo določene storitve, npr.: frizerstvo, urarstvo, pošta, 

banka, turistična agencija. Nekatere dejavnosti pa nam posredujejo pridelke in 

izdelke, npr.: trgovina, bencinski servis, tržnica...  

Preberi besedilo v UČB, str. 66 (zgoraj) pod naslovom Kaj so storitvene dejavnosti. 

 

Kam pa sodijo šole, vrtci, muzeji, knjižnice, bolnišnice, zdravstveni domovi?                

To so pa javne službe. Njihova naloga je, da skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev in 

normalno življenje v skupnosti. Javne službe skrbijo tudi za odvoz smeti (snaga), pitno 

vodo, elektriko,... Nekatere 

Preberi besedilo v UČB, str. 66 (spodaj) pod naslovom Javne službe. 

NA R5, DRU pošči SDZ. Na strani 81 ustno reši 1. nalogo 

Na R5, DRU, napredna oblika poišči stran 4-9 in 4-10. Preberi besedila in si oglej 

fotografije. Na 4-10 reši nalogo (svinčnik). 

 

Zapis v zvezek: 

Napiši naslov Storitvene dejavnosti in datum. 



1. Storitvene dejavnosti za nas opravljajo določene storitve (frizerstvo, banka, 

pošta...) in nam posredujejo (prodajajo) pridelke in izdelke (trgovina, bencinski 

servis...). 

2. Storitvene dejavnosti ne izdelujejo novih izdelkov in ne pridelujejo pridelkov. 

3.  Javne službe nam omogočajo oskrbo in normalno življenje v skupnosti. To so: 

šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice... Nekatere nam omogočajo osnovne 

potrebe (zdravstvo, izobraževanje). 

4. Med javne službe sodijo še skrb za pitno vodo, oskrba z elektriko, odvoz smeti... 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

TEMPO IN DINAMIKA V GLASBI – POČASI, HITRO, GLASNO IN TIHO 
 

 SDZ, str. 68, 97 
- Kje sta zapisana tempo in dinamika za izvajanje pesmi? 
- Zgoraj na strani 68 si preberi besedilo in našel/la boš odgovor.  

- OgleJ si ilustracijo in poslušamo avdioposnetek Galopiranje. Posnetek najdemo 
v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 
 

- Sedaj vemo, da je tudi v notnem zapisu označena dinamika in hitrost izvajanja z 
mednarodno dogovorjenimi besedami: 
TIHO = piano, GLASNO = forte, POČASI = adagio, HITRO = alegro 
 

- Izvedi 4. nalogo na strani 68. Priloga s karticami je na strani 97.  
 

 SDZ, str. 69 
5. naloga 
Skladatelj Joseph Haydn pred mnogimi leti napisal posebno skladbo, Simfonijo 
presenečenja, kjer se je poigral z dinamiko. 
Poslušamo avdioposnetek  
1. Joseph Haydn: Simfonija presenečenja. Posnetek najdemo v interaktivnem 
gradivu na www.radovednih-pet.si 
Skupaj s prsti sledi sličicam. 

 
 

Izbirna naloga: SDZ str. 69, 6. naloga. 
 

 
 

Za zaključek današnjega šolskega dela  
si zavrti najljubšo glasbo in se sprosti. 

 
 

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


 


