
NAVODILO ZA PETEK, 17. 4. 2020 

SLOVENŠČINA:  

Oglej si spodnje fotografije. KAJ JE NA NJIH? PREPOZNAŠ MESTA, KI JIH PRIKAZUJEJO? 

      

SI MORDA KATEREGA  OD TEH MEST ŽE OBISKAL? 
 

 SDZ 2, str. 40: MESTO 

- Oglej si fotografijo. 

- Ali poznaš mesto na fotografiji? Ali veš, v katerem delu Slovenije se nahaja? Ali boste iz 

besedila izvedeli, kakšno je mesto? Kaj menite, bo besedilo predstavilo dogajanje v tem 

mestu? 

- SEDAJ PA BESEDILO PREBERI. 

- USTNO SI ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA. 

- Kdo je napisal besedilo?  

- V katerem delu mesta živi Neža? V katerem delu mesta živi njena babica?  

- Kakšne so ulice v starem delu mesta? Kako so razporejene hiše v ulici? Naštejte, kaj vse je 

v starem delu mesta. Kaj je na trgu v središču mesta? Kje stojijo hoteli? Kaj delajo turisti v 

mestu? 

- Ali so hiše v novem delu mesta enake kot v starem? Povejte, v čem se razlikujejo. Katere 

ustanove imajo v novem delu mesta? Kaj je v bližini šole? Kaj lahko meščani kupijo v 

trgovinah? Kje sta avtobusna in železniška postaja? 

- Kje so zaposleni meščani?  

- BESEDILO ŠE ENKRAT PREBERI. 

- Ste razumeli besedilo? Česa niste razumeli? Je vsebina besedila zanimiva? Zakaj? Kaj je v 

besedilu za vas najzanimivejše? Se vam zdi vsebina besedila resnična? Zakaj? Če  

- živite v mestu, povejte, v čem se vaše mesto razlikuje od opisanega. V čem sta si mesti 

podobni? 
- Kako ste se počutili, ko ste brali besedilo? Je Neža napisala dobro besedilo o svojem kraju? Bi 

preživeli nekaj časa pri Neži? Kaj bi si ogledali v njenem mestu? 

- REŠI NALOGE V SDZ 2, str. 41 

- Preberi zapis v oblačkih pri Lili in Binetu. O čem se pogovarjata? Kako sta mesto in vas 

medsebojno povezana in odvisna?- TO JE TUDI STANDARD PRI SPO, KI GA MORAŠ ZNATI! 

- 1. nalogo reši v zvezek. Odgovarjaj v celih povedih, ne pozabi zapisati naslova in datuma. 



- 2. nalogo reši in če boš rešil vse prav, boš izvedel, kje leži mesto Piran. 

- 3. naloga je miselni izziv. Potrudi se in v besedah poišči imena krajev, voda in gora. Nato 

pa jih uporabi v novih povedih in jih zapiši v zvezek. Ne pozabi na veliko začetnico. 

 

GLASBENA UMETNOST: NA PLANINCAH LUŠNO BITI-ljudska 

Najprej preberi besedilo pesmi. Spodaj imaš povezave do različnih izvedb. Najprej jih 

poslušaj, nato pa poj z njimi. Besedilo si prilepi v GUM zvezek ali pa ga prepiši. 

Na planincah luštno biti 

Na planin'cah luštno biti, 

tam je dosti mleka piti. 

Pastir pa prav': juhej, juhej! 

na planin'cah luštno je. 

 

Na planin'cah sonce sije, 

ko dolin'ce še megla krije. 

Pastir pa prav': juhej, juhej! 

na planin'cah luštno je. 

 

Pastirica krav'ce pase, 

ona ima svoje špase. 

Pastir pa prav': juhej, juhej! 

na planin'cah luštno je. 

 

Pastirica žgance kuha, 

v lon'c ji pade črna muha. 

Pastir pa prav': juhej, juhej! 

take žgance sama jej! 

 

NA_PLANINCAH_LU

STNO_BITI_01 (2).mp3 

https://www.youtube.com/watch?v=m94hoepdURg , otroški zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=EossNJJ81Rg , otroški zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=gVkdQaEAmmI&list=RDgVkdQa

EAmmI&start_radio=1&t=41 , Kvartet Spev 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m94hoepdURg
https://www.youtube.com/watch?v=EossNJJ81Rg
https://www.youtube.com/watch?v=gVkdQaEAmmI&list=RDgVkdQaEAmmI&start_radio=1&t=41
https://www.youtube.com/watch?v=gVkdQaEAmmI&list=RDgVkdQaEAmmI&start_radio=1&t=41


SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Danes boš ponavljal in utrjeval znanje o poglavju ŽIVIM ZDRAVO. Prejšnji teden 

si prejel več prosojnic z razlago. Predno začneš odgovarjati, si preberi še 

UČBENIK, str. 64. 

V NALOGAH ZA PREVERJANJE ZNANJA SO TI OD ZADNJIČ NA TEMO ZDRAVJE 

OSTALA ŠE VPRAŠANJA. DANES IMAŠ PRILIKO, DA JIH REŠIŠ. 

SEDAJ PA USTNO ODGOVARJAJ NA VPRAŠANJA. 

- Kaj je bolezen? Kaj je bolečina? Kaj je poškodba? 

 

-  Kdaj zbolimo? Kaj lahko povzroča bolezen?  

 

- Kakšni so mikrobi? Kje so? Kako pridejo v naše telo?  

- Kaj moramo narediti, da preprečimo, da bi prišli mikrobi v naše telo z 

vdihavanjem?  

- Kaj moram narediti, da jih ne vnesemo v usta? 

- Kaj bi se zgodilo, če si ne bi umivali zob? 

- Kako še lahko pridejo mikrobi v naše telo? (piki živali, prenos z živali, okužena 

rana, prenos s človeka na človeka ...) 

-  Ste že bili bolni? Kako ste se počutili, ko ste zboleli? Ste imeli povišano 

telesno temperaturo? Kako ste vedeli, da imate povišano temperaturo? S čim 

ste si jo izmerili? Ali znate uporabljati termometer? 

 

- Kaj ste delali takrat, ko ste imeli vročino? Kako pa ste se počutili, ko niste 

več imeli vročine? Zakaj mislite, da ste zboleli? 

 

- Kako lahko sam poskrbiš, da ne zboliš? 

- Naštej nekaj BOLEZNI in nekaj POŠKODB. 

- Za katerimi boleznimi zbolimo večkrat, za katerimi pa samo enkrat v življenju?  

- Proti katerim boleznim se lahko cepimo? (spomni se še na sistematski 

pregled). 


