
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

TJA 

Pozdravljeni učenci! 

Približujemo se proti koncu 6. enote. Najprej na vas pohvalim za pridno sprotno delo in vestno opravljanje nalog. Zelo 
sem vesela! Le tako naprej   

Danes se boste z Misty odpravili na potep po strašljivi hiši. Ampak nič se ne bojte, ne bo tako strašno, kot se morda 
sliši. Preberite navodila in opravite naloge. 

Lep pozdravček, 
učiteljica Nataša 

 
1. Zapri oči in si predstavljaj veliko zapuščeno hišo. V angleškem jeziku ustno opiši, kaj vidiš tam. Tvori vsaj 5 stavkov. 
 
Na primer: It is dark. There are spiders. It is cold. There is a big brown rat in the cellar.  
 
2. OGLED ZGODBE 
 
Sedaj si preko spodnje povezave oglej posnetek zgodbice. Pozorno spremljaj dogajanje in poslušaj.  
 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A94uaeIVti4 (Kvaliteta slike je žal malo slabša.) 
 
3. BRANJE 
 
Odpri učbenik na strani 74. Tam najdeš zgodbico »At the house« iz prejšnjega posnetka. 

• Počasi in glasno jo preberi. Pravilno izgovorjavo lahko preveriš s pomočjo posnetka. 
Nasvet, če meniš, da ti branje še malo »šepa«: pomagaš si lahko tako, da najprej poslušaš del besedila, daš 
posnetek na pavzo in nato slišano besedilo prebereš v učbeniku. Tako nadaljuj do konca zgodbice. 

 
4. ZVEZEK 
 
Prepiši naslov:   At the house 
 
Nato zapiši naslednje besedišče: 
 

• Let's go in!  - Pojdimo noter.  
• No way!  - Ni govora! 
• Wait for me here.  – Počakaj/te me tukaj. 
• Yuck!  - Fuj! 
• There's no problem, you can come in.  – Nič ni narobe, lahko pridete noter. 
• Here I am.  – Tukaj sem. 

 
NALOGA: izbiraš lahko med dvema možnima nalogama. Izberi si eno.  (ODDAJ DO: pon, 18. 5.) 
 
A) Za vsako sličico iz zgodbice v učbeniku zapiši 1 stavek (glej vzor pri nalogi 2). Na primer: 
There is a house in picture one. / There are four friends in picture two.  
 

ALI 
 
B) V zvezek opiši svojo strašljivo hišo (vsaj 5 stavkov). Lahko jo tudi narišeš.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A94uaeIVti4


SLOVENŠČINA 

Kako se pogovarjamo po telefonu? 
 
 
SDZ 2, str. 96 

Odgovori na vprašanje iz naslova enote – Kako se pogovarjamo po telefonu? (Kaj že veš o telefonskem 
pogovoru). 

Preberi ključno besedo in besedilo v oblačku, ki ga izreče deklica. Razmišljaj o njih in povej svoje mnenje. 

1., 2. naloga 

Sodeluj v pogovoru o telefoniranju. 

 

SDZ 2, str. 97 

3. naloga 

Pred branjem 

Oglej si ilustracijo Neže in Filipa. Predvidi, o čem bo besedilo govorilo. 

Branje besedila 

Beri besedilo (glasno, tiho ali po vlogah). 

Po branju 

Na kratko opiši s svojimi besedami, kaj si prebral. 

 

SDZ 2, str. 98 

4. naloga 

V ustreznem zaporedju s pisanimi črkami prepiši povedi v oblačke. 

 

SDZ 2, str. 99 

5. naloga 

Samostojno obkljukaj tista pravila vljudnega pogovarjanja, ki jih sam upoštevaš pri telefoniranju. 

Utemelji svoja mnenja. 

 

 

 

 

 
 
 



MATEMATIKA 

Rešitve (petek, 8. 5.): 

 Preverjanje znanja DZ str. 91, 92, 93. 

                     

     

 

   

 

Krog in krožnica 

Danes boš spoznal novo snov, in sicer se boš naučil kaj sta krog in krožnica. 

Odpri 4. del delovnega zvezka na strani 4 in preberi pogovor med Zojo in Nežo. Kaj meniš, kako so videti kapljice, ko 
padejo na tla? Ali so videti kot krog ali kot krožnica? 

Odgovor najdeš na naslednji strani v DZ: 

 

 

        

 

        KROG       KROŽNICA 

 Krog je geometrijski lik, krožnica pa je sklenjena kriva črta, ki ga omejuje.  
 

Torej, krog je lik in ima polno notranjost, krožnica pa je samo kriva črta. 

 

V zvezek napiši naslov Krog in krožnica, nariši krog in krožnico ter prepiši poved, ki je zapisana rdeče. 

Razmisli s katerimi pripomočki lahko rišemo krožnice. Poišči jih doma in nariši nekaj krožnic v zvezek. V pomoč ti je 
lahko spodnja slika na stani 6 v DZ. 

Reši še 1. nalogo na strani 7. 

 

 
 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V kraljestvu rastlin 

 

Ponovi s pomočjo povezave: 

https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr564sBjR5z5
SQcha30L1DKHAtRI 

Oglej si novo snov s pomočjo povezave: 

https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr56
4sBjR5z5SQcha30L1DKHAtRI 

 

• Učbenik, str. 114 
- Preberi besedilo in vodimo pogovor o tem. 

Pokaži nekaj predmetov, narejenih iz rastlin. npr. bombažno majico, lanene hlače, lesen stol, parket. 
- Dejavnost 

Naročimo učencem, naj poiščejo še kakšne primere predmetov, ki so nastali iz rastlin.  
- Razlaga: 

Zakaj so rastline na Zemlji izjemno pomembne? 
Rastline s pomočjo sončne energije, vode in plina ogljikovega dioksida proizvajajo hrano in v zrak sproščajo 
kisik. Za rast rastlin je svetloba zato nujna.  
 

• Ogledamo si film z naslovom Razvrščanje rastlin (V kraljestvu rastlin). Posnetek najdemo v interaktivnem 
gradivu na www. radovednih-pet.si 
 

    Pomembno: Do naslednje ure naberi nekaj alg (v mlaki, na morju…), mahove in praproti. 

*V zvezek prepiši in preriši spodnjio tabelsko sliko. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr564sBjR5z5SQcha30L1DKHAtRI
https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr564sBjR5z5SQcha30L1DKHAtRI
https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr564sBjR5z5SQcha30L1DKHAtRI
https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&fbclid=IwAR0GGpZ3juTQi7WA2oeK_WamPK3QSDuDr564sBjR5z5SQcha30L1DKHAtRI


 
 
Tabelska slika 
 

V KRALJESTVU RASTLIN 
 
1. Rastline si same proizvajajo hrano, v zrak pa sproščajo kisik. Za ta proces nujno potrebujejo svetlobo 

in vodo. 
 

2. Zunanja zgradba rastlin 
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plodovi, 

 

 

cvetovi  

 


