
SREDA, 6. 5. 2020 

DRUŽBA 

Za naravo smo odgovorni vsi 

Reši premetanko in odkril boš o čem se boš dane učil pri družbi: K P D O I D A 

Če ti je uspelo rešiti premetanko, si ugotovil, da boš danes prebral in reševal naloge o odpadkih. Le-te že dobro 
poznaš, saj smo se o različnih vrstah odpadkov v šoli že ogromno pogovarjali (hitro ponovi na katere skupine ločimo 
odpadke – spomni se tudi na ekološke otoke, ki smo si jih ogledali na sprehodu po Boštanju) 

Preberi besedilo v UČB na strani 74 – Kaj so odpadki? in razmišljaj o tem, kako bi lahko na Zemlji zmanjšali število 
odpadkov, predvsem pa plastičnih vrečk, ki so še vedno velik problem naše družbe. Reši 1. in 2. nalogo v DZ na strani 
92. 

Recikliranje  

Se spomniš kako izgleda znak za recikliranje? Kje ga lahko opaziš? 

Recikliranje je predelava že uporabljenih snovi.  
 
Oglej si  film z naslovom Kam gredo odpadki. Film najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 
 
Preberi besedilo v učbeniku na strani 75, nato pa svoje znanje preizkusi še z reševanjem nalog v DZ na strani 93. 
 
V zvezek za družbo prepiši in dopolni miselni vzorec, ki je na strani 93 spodaj. 
 

 

 

 

MATEMATIKA 

Rešitve (ponedeljek, 4. 5.): 

                       

 

 

 

 

 

 

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


 

Pisno deljenje  

V zvezek prepiši miselni vzorec in z njegovo pomočjo ponovi svoje znanje o pisnem deljenju. 

 

 

Za utrjevanje znanja reši naloge v DZ na strani 87 in 88. 

 

Navodila - NŠP - Sreda, 6. 5. 2020: 
 

-        Sprehod v naravi. Vmes izvedi 5-10 minut teka. 
-        Gimnastične vaje (razgibaj roke, trup in noge) 
-        Ko se vrneš izvedi vaje (glej sliko). 

 

 



 

PRIPRAVA NA KOLESARSKI IZPIT: 

Sreda, 6. 5. 2020: 

-V delovnem zvezku "Z glavo na kolo" si preberi snov na straneh 18-20. O teh vsebinah se pogovori s starši. 

Vsebine: 
-        VRSTE KRIŽIŠČ 
-        PRAVILO SREČANJA 
-        DESNO PRAVILO 

- Utrjevanje v spletni učilnici KOLESAR. 

Nekaj primerov si poglej na spodnjih povezavah: 

PRAVILO SREČANJA: http://www.solavoznje.net/index.php?s=70.37 

DESNO PRAVILO: http://www.solavoznje.net/index.php?s=70.34 

  

Če boste imeli kakšne težave oz. vprašanje, se lahko oglasite v naši spletni učilnici ali mi pišeta na e-
pošto; janja.kobold@os-bostanj.si. 
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