
Teden 9     18. 5. – 22. 5. 2020                               PETEK, 22. 5. 2020  
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA                                                       Lidija Lenarčič 4. a 

Urnik:  SLJ, MAT, DRU 

SLOVENŠČINA: 
Petek, 22. 5. 2020   Kako izrekamo opravičilo? 

 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 izrečejo, komu in kako). Izrazi 

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

3. naloga Razmisli nebesednem izražanju opravičila. Preberi Zalin nasvet v oblačku.  

 SDZ 2, 90 

4., 5. naloga  Opazuj fotografije na katerih ljudje izražajo prošnje s kretnjami in mimiko obraza.  

 SDZ 2, 91 

Razmisli in odgovori.  

Razmisli o svojih sporazumevalnih izkušnjah z izrekanjem opravičila.  

Dopolni in pomni  

Preberi povedi in vstavi manjkajočo besedo.  

MATEMATIKA: 
Petek, 22. 5. 2020   Matemarični problemi in pisno množenje 

Matematika je lahko velik problem ali pa ne, lahko je težka ali lahka, lahko je zabavna ali pa »kr neki«.  

Upam, da bodo naloge v SDZ-ju na straneh 98 in 99 lahke.    

 

Zdaj pa je na vrsti pisno množenje.  
 

Poišči 4. del SDZ-ja in na strani 6 reši naloge od 1. do 5. Rešuj v karo zvezek. Napiši Vaja in datum. 

 

Tako kot ponavadi, lahko tudi tokrat preveriš rešitve na eVedez.si 

 

 

 
 

 

 

 

 



DRUŽBA: 
Petek, 22. 5. 2020   Kako potujemo? 

 

Najprej preverimo odgovore na vprašanja. 

1. Dejavnosti potrebujemo za zadovoljevanje naših potreb in želja. Pridelujejo, izdelujejo ali posredujejo 

nam tisto, kar potrebujemo. 

Razdelimo jih na gospodarske in negospodarske dejavnosti. 

2. Gospodarske dejavnosti so kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo, industrija in obrt, storitvene dejavnosti. 

3. Naravni viri so pšenica, les, ribe… 

4. Kmetijstvo se ukvarja s pridelavo hrane. Osnovne dejavnosti na kmetiji so poljedelstvo, živinoreja, 

sadjarstvo in vinogradništvo. 

5. V industriji pridelujejo nove izdelke. Delo opravlja več delavcev, vsak opravlja določeno nalogo. Industrija 

je spremenila način življenja ljudi in pokrajino. 

6. Storitvene dejavnosti za nas opravljajo storitve in posredujejo izdelke in pridelke. Za vse storitve plačamo. 

7. Javne službe skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev in normalno življenje v skupnosti. 

 

      

 

Zdaj pa si oglej spodnje slike, poimenuj predmete in razmisli, za kaj vse jih uporabljamo. 

            

Vsi ti predmeti so povezani s PROMETOM. Se ti zdi čudno?  

V UČB na strani 68 preberi besedilo pod naslovom Zakaj potrebujemo promet. 

Se zdaj strinjaš z menoj?  

Kot že veš, poznamo različne vrste prometa, ki je namenjen prevozu ljudi in tovora. V UČB, str. 68 preberi 

besedilo pod naslovom Vrste prometa in na strani 69 še zgornje besedilo z naslovom Prometna sredstva.  

V zvezek napiši naslov Kako potujemo in datum. Preriši spodnji miselni vzorec in v vsak okvirček nariši eno vrsto 

prometa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridelek so 

jagode, pšenica. Izdelek je jagodna 

marmelada, moka. 

VRSTE 

PROMETA 



 

 


