
Navodilo za sredo, 22. 4. 2020 

Dobro jutro, dober dan, v novi delovni dan! 

Ali veš, da je danes poseben dan? 

Svetovni dan Zemlje 

22. april se kot dan Zemlje na svetovni ravni letos praznuje že 50. leto zapored. Glavna tema 

letošnjega dneva Zemlje so podnebni ukrepi. 

Razmisli, če lahko kako ti pripomoreš k ohranitvi in zmanjšanju onesnaževanja našega 

planeta? Današnje vsebine bodo povezane s temo. 

SLOVENŠČINA 

ČEMU MORAMO PITI VODO – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila          

• Pred branjem 

Možganska nevihta o tem, kaj in koliko moramo piti, da je koristno za naše zdravje. Zapiši 

o svojih izkušnjah.   

• SDZ 2, str. 62 

V kazalu poiščite naslov Čemu moramo piti vodo. 

Branje 

- Samostojno preberite besedilo (dvakrat). 

Zapišite, kaj ste si zapomnili (poljubno: ključne besede, povedi, miselni vzorec).  

Po branju – ustno si odgovorite na vprašanja. 

Kolikšen del človeškega telesa sestavlja voda? Kako vi to razumete? 

Čemu celice v našem telesu potrebujejo vodo? 

S čim naše telo izgublja vodo? Kaj povzroči pomanjkanje vode v našem telesu? 

Ali morate v vseh letnih časih spiti enako količino vode? Zakaj ne? 

V katerih letnih časih morate spiti več vode? Zakaj? 

Koliko vode morajo spiti ljudje, ki imajo alergijo? Zakaj? 

Čemu morate spiti več vode, če se ukvarjamo s športom? 

Kaj lahko pijete poleg vode? S čim še vnašate vodo v telo? 

S čim preprečujete raznovrstne zdravstvene težave? 

Ali je besedilo razumljivo? 

Se vam zdi besedilo zanimivo? Zakaj?  



So podatki v besedilu resnični? Kako bi jih lahko preverili? Ali je besedilo poučno? Komu 

bi priporočili, da besedilo prebere? Zakaj? 

• SDZ 2 , str. 63 

1. naloga 

Preberite navodilo. 

Rešite nalogo. 

Še enkrat preberi in preglejte, če ste naredili kakšno napako pri reševanju. 

Kako vam je šlo? 

2. naloga 

Preberite navodilo. 

S člani družine ali s sošolci (po telefonu) se pogovorite ob vprašanjih. 

Zapišite nekaj svojih razmišljanj, odgovorov. 

Trenirajte tehniko branja. 

Preko elektronske pošte predstavite svoj napredek pri izboljšanju tehnike in 

razumevanju branja.  

Dodatno delo: SDZ 2, str. 63, 3.,  

 Nepravilne trditve pri 1. nalogi spremenite v pravilne in jih napišite v zvezek. 

  Potrudite se narediti tudi dodatno delo. 

ŠPORT 

Današnjo uro športa smo namenili vsebinam Dneva Zemlje. Pripravila sem vam povezavo 

do filma ŽEJNI SVET, ki govori o pomenu vode za vsakega človeka in kako vode na Zemlji 

primanjkuje. Najbrž bo zanimiv tudi staršem, zato si ga lahko morda ogledate popoldan ali 

zvečer skupaj.  

Film traja 90 min, zato svetujem, da med ogledom delaš premore, ko boš videl, da nisi več 

zbran. Pojdi vmes na sprehod, odtelovadi nekaj vaj, ki sem ti jih poslala. V kolikor nikakor ne 

boš zmogel gledati imaš na začetku spodaj še nekaj nekaj poučnih risank LEPŠI SVET. Oglej 

si tisto, ki te najbolj zanima.              

Ogled filma bo mogoč od 17. -24. aprila 2020 na portalu ARNES, na povezavi: 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

LIKOVNA UMETNOST: 

Izdelaj plakat, ki bo ljudi osveščal o pomenu pitne vode. Motiv lahko narišeš na navaden list 

papirja. Bodi izviren in ustvarjalen.  

Vesela bom povratnih informacij o tem, kaj te je pri ogledu filma najbolj navdušilo, kaj si se 

novega naučil… Plakat pa poslikaj in mi ga pošlji. Najboljše bomo objavili na fb strani šole. 

Veselo ustvarjanje ti želim! 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li


 


