
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi moji! 

 

Ne pozabite na današnji ZOOM ob 

10.00.  Malo se bomo pogovorili, 

preverili včerajšnje delo pri NIT in 

razjasnili še kaj.... 

Še malo, pa bomo že na koncu 9. 

tedna. Zmagali bomo! 

 

Danes pa nas čaka naslednje: 

 

SLJ: F. Milčinski: KAKO SO SI BUTALCI OMISLILI PAMET  

NIT (2 uri):    SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO 

GOS:     ŠIVANJE – RAVEN ŠIV 

ŠPO: Ne pozabi pridno vaditi, izpolnjevati kartončka, gledati na spletno stran.  

 

 



SLJ: F. Milčinski: KAKO SO SI BUTALCI OMISLILI PAMET 

 

Butale so zelo zanimiva vas, v kateri živijo Butalci. Sem ter tja naletijo Butalci na 

nenavadne težave, ki jih rešujejo na neobičajen način. 

 Odpri berilo na str. 136 in137 ter preberi sestavek. ( vsaj 2 krat ) Namesto 

prvega branja si lahko predvajaš posnetek na Radovednih 5. 

 

 Slog prebranega sestavka je starinski. Poleg besed, ki jih uporabljamo le še 

redko, najdemo v odlomku tudi povedi, ki so danes slišati nenavadno. Neznane besede si 

poglej v stvarnih pojasnilih. 

 
 

 Iz spodnjih premetenk sestavi besede, ki poimenujejo značajske lastnosti ali sposobnosti. 

RIPNOTSD,    GUMPO,     VAZTRNOJTS,     ŽSNANTSO,     SONBJULOCINTSER 

 Odpri zvezek, prepiši naslov in ime avtorja.  

 

 Sedaj prepiši zgornje besede in v povedih pojasni, kaj pomenijo. Če potrebuješ pomoč, si 

pomagaj s spletnim slovarjem slovensega knjižnega jezika. Najdeš ga na povezavi 

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A. 

 

 Za konec si poglej predstavitev Butalcev  na spodnji povezavi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AmkA_O6kRws 

 

  

GOS: ŠIVANJE – RAVEN ŠIV 
 
Danes se boš naučil šivati RAVEN ŠIV. Potrebuješ kos blaga, šivanko in  
sukanec. Poglej si posnetka, kako se šiva raven šiv, nato pa se loti dela. 
 
RAVEN ŠIV:      https://www.youtube.com/watch?v=ZvzMMcKHVR4  
                          https://www.youtube.com/watch?v=Gu7cH06rXQk 
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NIT: SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO  

 Oglej si spodnjo razpredelnico, sprehodi se po stanovanju in razišči, na kakšen način (V 

katerih embalažah?) doma shranjujete različne snovi (če tega izdelka nimate, sklepaj, 

kako bi ga sicer shranjevali).  

 V zvezek nato napiši nov naslov SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO, prepiši razpredelnico 

in jo dopolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 Preberi si snov U/str. 84, 85. 

 Spodnji povzetek snovi zapiši v zvezek, pod razpredelnico. 
 

Snovi so lahko v trdnem, tekočem ali plinastem stanju. Glede na to različne snovi tudi 
različno shranjujemo. 

Za shranjevanje trdnih snovi uporabljamo zabojčke, vrečke, škatle, … Za shranjevanje tekočih 
uporabljamo steklenice, plastenke, pločevinke, sodčke,  … Za plinaste pa po navadi 
uporabljamo plinaste jeklenke. 

 V Z naredi naslednjo nalogo: 

 

 Razmisli o tem, kako embalažo ustrezno odvržemo, recikliramo. Oglej si video posnetka 
na povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/# . 

 
ZA RADOVEDNE: Starše vprašaj, v kakšnih embalažah so včasih kupovali mleko v trgovinah. :) 

Snov/izdelek Kje ga shranjujemo? 
Npr.  olivno olje steklenica 

krompir 
 

moka 
 

pralni prašek 
 

mleko 
 

zobna pasta 
 

piškoti 
 

jabolka 
 

med 
 

jajca 
 

pašteta 
 

ribe (npr. Rio mare) 
 

Kisle kumarice 
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Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako me 
najdeš. 

Ne čakaj, pošlji sporočilo!  

 

Vzemi si čas, delaj zbrano in natančno.  

                                                   

 

  

 

Učiteljica Martina  

 


