
Sreda, 27. maj 2020  

        Dober dan, dragi moji!  

Kar nekaj vas je že poslalo miselne vzorce za družbo. 

Kdor še ni, naj pohiti in mi opravljeno nalogo pošlje čim 

prej. Velja? 

Tudi pri izbirnem predmetu šport pri učiteljici Katji še 

niste vsi oddali nalog. Te naloge bodo ocenjene in 

zaključna ocena vpisana v spričevalo. Če nalog še nisi 

opravil/a, stori to čimprej in pošlji učiteljici Katji. 

Jutri se bomo videli preko Zoom-a. Imeli bomo slovenščino, zato si pripravi SDZ in svinčnik. 

Kaj je danes na urniku? 

 

 

  

       Želim vam vem uspešno delo.  

                                                                                        

                                                                                    gospa Tanja / učiteljica Tanja 

 

SLOVENŠČINA 

 

KAKO IZREKAMO OPRAVIČILO?  
KAKO NAPIŠEMO OPRAVIČILO IN KAJ VSE NAPIŠEMO V NJEM? 

 
Pripravi si SDZ in navaden svinčnik. Bodi natančen/a pri branju navodil.  
 

 SDZ 2, 88, 89 
1. naloga   Preberi povedi, ki so jih izrekli ljudje na fotografijah, in v katerih je izraženo 

opravičilo. 

Odgovori 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 

OPRAVIČILO TEHTANJE PROMET OCENJEVANJE 



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.  

 SDZ 2, str. 95 
Dopolni in pomni. 

Preberi nepopolne povedi in vpiši manjkajoče besede, s katerimi povzamemo 

obravnavane teme v vseh enotah tega poglavja. 

Rešitve lahko preveriš na R5.  

 

DRUŽBA 

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 vzorec 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 in film. 

 

 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.     

 

 

 

MATEMATIKA 
 

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.  

 

Veš, kje lahko preveriš rešitve?  

 



GLASBENA UMETNOST 

OCENJEVANJE: OBLIKUJ KONCERTNI LIST ZA GLASBENO-GLEDALIŠKO 

PRIREDITEV 

 

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, gledališčniki. 

Nastop 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. 

 

 

Za danes je to vse. Jutri pa naprej… 

Uživajte v prostem času!  

 

 


