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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – ustno ocenjevanje 

Ocenjevanje bo potekalo v MTeamsih v dveh skupinah: 

- 1. skupina ob 9.00: Ines, Maks, Gaja 

- 2. skupina ob 10.00: Maja, Petra, Neža 

 



Teme ocenjevanja bodo: 

- Voda teče navzdol 

- Kako toplo je? 

- Kaj gori?  

- Kako se ogreva Zemlja? 

- Vreme in veter 

Iz vsakega sklopa boste dobili 1 vprašanje – skupaj 5. 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 

Danes bomo nadaljevali s pismom. Kdor včeraj ni dopisal razlage (odmik 

besedila od robov, uporaba P.S. – pripisano, uporaba nagovora glede na to, 

komu je pismo namenjeno), naj to dopolni danes. 

Razlaga (prepiši jo): KAKO NAPIŠEMO PISEMSKO OVOJNICO 

Levi zgorniji kot – napišemo POŠILJATELJA 

Ni nujno. Če že, ga lahko tudi prečrtamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREJEMNIKA napišemo 

v levi spodnji kot ovojnice. 

Pazimo na odmik od 

desnega in spodnjega 

robu – približno 1,5 cm. 

Prepiši razlago glede pravilnega zapisa zemljepisnih lastnih imen (U/57, 

okvirček čisto spodaj) v naslovu – ugotovil boš, da gre za ponovitev že 

obravnavane snovi. Ne pozabi pogledati str. 27 in 28. 

 Janez NOVAK 

 Bitnje 56 

 4000 Kranj 

 

 

 

 

         Mojca LANGERHOLC 

         Planina 26                      1,5 cm 

         4000 Kranj 

          

         1,5 cm 

 

znamka 



Danes takih pisem, kot smo se ga mi naučili pisati, skorajda ne pišemo več… 

No… Fantje in dekleta pa še včasih. 

Prepiši: Veliko bolj pogosto je pošiljanje elektronskih pisem, ki pa se 

razlikujejo od navadnega: 

- ne zapišemo kraja in datuma. 

V ELEKTRONSKEM PISMU NE SMEMO POZABITI NA: 

- ZADEVO – zapišemo jo z veliko začetnico – biti mora smiselna (tako 

kot denimo naslov pri obnovi) 

- pravilno uporabo ločil, 

- velike začetnice. 

Reši DZ/68 in pisemsko ovojnico na str. 67, če ti morda včeraj še ni uspelo. 

 

GOSPODINJSTVO 

Pri gospodinjstvu bomo še vedno poskušali sodelovati pri družinskih opravilih oz. 

delitvi dela. 

1. uro ste kuhali kosilo 

2. uro ste pekli palačinke 

3. uro boste prali perilo 

NAVODILO: 

Obleke in druge tekstilne izdelke pri uporabi in nošenju umažemo. Zato jih je 

potrebno redno čistiti.  

Oblačila so raznovrstna in narejena iz različnih vrst blaga. Ker so različne vrste 

blaga in barve različno občutljive na temperaturo vode in na pralna sredstva, jih 

čistimo in vzdržujemo na različne načine. Navodila za vzdrževanje so zapisana 

na etiketah. 

Večino oblačil peremo v pralnem stroju. 

Tvoja naloga za danes/ta teden: 

- ko bodo starši dajali prati perilo, stopi zraven in vprašaj na kaj so pozorni, 

ko dajejo prati perilo. Odgovor zapiši v zvezek za GOS (naslov 

Vzdrževanje tekstilnih izdelkov). 

- ko bo perilo oprano, ga obesi. 

- posušeno perilo pomagaj zložiti, lahko se tudi preizkusiš tudi v likanju. 



Kot ste verjetno ugotovili, smo zamenjali uri matematike in gospodinjstva 

(sreda in četrtek). Zato vas prosim, da mi danes vsi oddate preverjanje za 

matematiko. 


