
V vse zvezke in delovne zvezke zapišite: 4. teden, sreda, 8. 4. 2020 

GOSPODINJSTVO 

Pošljite mi vaše PPT – je. Lahko na Viber, lahko na šolski mail do 

9.00. 

Danes boste predstavili vaše PPT – je o družinskem gospodarjenju. Preden boste 

začeli s predstavitvijo, bomo skupaj preko Vibra namestili aplikacijo Microsot 

Teams, ki nam bo omogočala delo v živo – se bomo videli in slišali. Kasneje še 

veliko več. Poklicala vas bom ob 10.00. Če kdo ne bo mogel, naj mi prosim javi. 

Neža in Maja imata aplikacijo že nameščeno. Lahko se pridružita, če želita, če ne 

drugače za pomoč in družbo. Napišita mi, da vaju vem poklicati. 

 

SLOVENŠČINA – Priprava na govorni nastop 

Prvo uro ste spoznali, na katere sestavne dele morate biti pozorni pri pripravi – 

v začetku opisa rastline. 

Danes boste pripravili miselni vzorec za rastlino, ki ste si jo izbrali. Uporabite 

vsaj 2 različna vira (splet, knjiga). Preden boste začeli z miselnim vzorcem, v 

zvezek te vire tudi zapišite. 

Pri izdelavi miselnega vzorca bodite pozorni na pravilno zaporedje sestavnih 

delov. 

Pred izdelavo miselnega vzorca si oglejte predstavitev opisa: 

https://m.youtube.com/watch?v=SDGyus2gC7w&feature=youtu.be 

Posnetek si oglej zelo natančno. Pri 4 min in 30 s navodilo za vas ne velja. Imate 

pa nalogo, da povedi prepišete v zvezek v pravilnem vrstnem redu, saj boste 

tako vadili pravilen opis rastline oz. zaporedje, ki ga morate upoštevati. 

Pošljite mi tudi sliko vaše rastline. Upam, da ste si izbrali rastlino, za katero 

boste zlahka našli podatke. 

Za govorni nastop pripravite PPT. 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=SDGyus2gC7w&feature=youtu.be


DRUŽBA 

Počasi se premikamo po časovnem traku proti sedanjosti. Da se vam ne bo 

nabralo preveč snovi, ponovite vso zgodovino za nazaj. Zapišite 10 vprašanj, s 

katerimi mi boste dokazali, da ste se nekaj že naučili. 

Naša današnja tema je Življenje na gradu in srednji vek, U/80, 81. 

V zvezek si zapišite naslov.  

1. Preberite besedilo v učbeniku. 

2. Oglejte si posnetek: https://m.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U 

3. Odgovori na vprašanja s celim stavkom. 

OPOZORILA: 

Ko boste naštevali, uporabite alineje. 

Z rdečo poudarite KLJUČNE BESEDE. Ne bi vas želela opozarjati na Vibru. 

4. Če želite in če imate možnost, si nalepite sliko gradu. Sicer pa si jo samo 

oglejte. 

GLASBENA UMETNOST 

S pomočjo PPT – ja v zvezek prepišite ljudsko pesem in jo ilustrirajte. Prepevajte 

jo s pomočjo posnetkov na Ytubu.  

Tisti, ki imate mlajše bratce in sestrice, lahko to naredite skupaj in jih kakšno 

kitico tudi naučite. 

Vesela bom vaših video posnetkov. 

 

ŠPORT 

Glede na to, da so dnevi lepi in sončni, preživite čim več časa zunaj. Kar nekaj idej 

ste že dobili, kaj vse lahko počnete zunaj: tek, kolesarjenje, plezanje, 

premagovanje ovir, badminton, nogomet, odbojka, košarka,… 

Vse to že znate. Najlepše pa bo, če boste k dejavnostim povabili starše.  

Lahko pa enostavno odidete v neznano, poslušate ptičje žgolenje, se zazrete v 

modro nebo. 

Ne bo pa slabo, če boste pomagali staršem pri spomladanskih opravilih. 

https://m.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U


 

 

 

 

 

 

 

 


