
SREDA, 27. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Kaj so množični mediji? 

 

 

• SDZ 2, str. 120 

V zelenem okvirčku pod naslovom preberi ključne besede. Poskusi povedati, kaj že veš o njih. 

1. naloga 

Pred poslušanjem/gledanjem posnetka (če nimaš dostopa, je besedilo v prilogi) 

Odgovori na vprašanja o svojih izkušnjah in poznavanju zimskih vremenskih nevšečnosti, povej svoje mnenje 

in ga utemelji.     

2. naloga 

Poslušanje/gledanje posnetka (priloga-besedilo) 

Poglej posneto novico z naslovom Izredne vremenske razmere. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na 

www.radovednih-pet.si  

3. naloga 

Po poslušanju/gledanju posnetka 

Samostojno reši nalogo.  

• SDZ 2, str. 121 

4., 5., 6., 7., 8. naloga 

Razumevanje novice. 

Rešujej samostojno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/


Priloga 

 

Besedilo posnete novice 

 

 

Novica 

Izredne vremenske razmere 

 

Sneg in žled že četrti dan povzročata številne nevšečnosti po večjem delu Slovenije. Večina šol je bila 

zaradi izrednih vremenskih razmer danes zaprta, kar vas verjetno ni posebej zmotilo. Več težav ste imeli 

vsi tisti, ki doma nimate elektrike. In kot da življenje brez luči, televizije in računalnika ni dovolj nenavadno, 

ste nekateri ostali tudi brez ogrevanja in vode. Na pomoč so zato priskočile ekipe Civilne zaščite, delavci 

elektro podjetij, gasilci in vojaki, ki se trudijo odpraviti posledice ledenega oklepa. Velike težave so tudi v 

prometu. 

 

In kaj se je zgodilo? Največ škode je povzročil žled. Ta nastane, kadar se ob površju zadržuje zelo hladen, v 

višinah pa toplejši zrak. Ko pade dež, se ta pri tleh zelo hitro ohladi in drobne kapljice takoj zamrznejo. Led 

zato oklene veje in debla dreves, telefonske in električne žice. Te se zaradi njegove teže začnejo trgati in 

lomiti. Po vsej Sloveniji naj bi bilo na tleh kar okoli 500 ton železja, poškodovanih pa okoli 42 odstotkov 

gozdov. Zaradi pretrganih daljnovodov so številni ostali brez elektrike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

Ustvarjanje iz odpadnega materiala 

Danes boš ustvarjal iz odpadnega materiala. Doma poišči stvari, ki bi jih lahko uporabil: karton, rolice papirja, staro 
blago, embalaža … Razmisli, kaj bi lahko iz najdenega ustvaril. Naredi si načrt, lahko tudi skico. Pri ustvarjanju imaš 
prosto pot, potrudi se, da bo izdelek čim bolj izviren in natančno izdelan. Če želiš, mi lahko fotografije svojega izdelka 
pošlješ po e-pošti. 

Nekaj predlogov:  

          

 

Prijetno ustvarjanje! 

 

PRIPRAVA NA KOLESARSKI IZPIT 
  
V tem tednu reši PREIZKUS ZNANJA (delovni zvezek "Z glavo na kolo": strani 29 – 34). 

Če česa ne razumeš, mi napiši sporočilo preko e-Asistenta ali po elektronski pošti (janja.kobold@os-bostanj.si). 
 
Lep pozdrav!  
 
Učiteljica Janja  
 

NŠP  
 
• Čim več se gibaj v naravi: hoja, tek, kolesarjenje, rolanje, igra z žogo… 
• S člani družine na dvorišču tekmuj, kdo je hitrejši v igri Tri v vrsto: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONh4-
ZdZ_EY&fbclid=IwAR3E14c5CjMQDmw1yXxiUjitfelr1YtyJYBW1019QaElf2kAHerHc5iBmes 
 

Lep pozdrav!  

Učiteljica Janja  
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