
SREDA – 22. 4. 2020 

ŠPORT – DAN ZEMLJE  

SLJ - OPRAVIČILO 

DRU – ŠEGE IN NAVADE 

NIT – ODPADNE SNOVI 

SLJ – OPRAVIČILO 

Poslušaj razlago na povezavi: OPRAVIČILO 

https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM 

 

 SDZ 2, 88, 89 

1. naloga 

Preberi povedi, ki so jih izrekli ljudje na fotografijah, in v katerih je izraženo 

opravičilo. 

Odgovori na vprašanja o sporočevalcu, naslovniku in temi opravičila.  

 SDZ 2, 91 

Dopolni in pomni  

Preberi povedi in vstavi manjkajočo besedo. 

 

ZAPIS V ZVEZEK 

OPRAVIČILO 

Opravičilo izrekamo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj narobe. 

Izrekamo ga na različne načine: 

- Oprosti. 

- Opravičujem se. 

- Žal mi je. 

Kadar se prijateljem, sošolcem, sorodnikom, znancem ne moremo opravičiti ustno, 

napišemo neuradno opravičilo. 

Pisno opravičilo ima pet delov, tako kot prošnja in zahvala. 

Deli pisne neuradne prošnje, zahvale in opravičila: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM


DRU – ŠEGE IN NAVADE 

 Šege in navade 

 Učbenik, str. 83, AKTIVNO BRANJE 
- Preberi besedilo pod naslovom Šege in navade.  
- V učbeniku si oglej fotografijo ob besedilu in preberi besedilo pod njo. 
 

 Poznamo različne šege in navade – PREBERI IN POTEM 5X SKOČI V ZRAK. 

 Učbenik, str. 83 
                                   ZAPIS V ZVEZEK:          ŠEGE IN NAVADE 

 

NAVADE so redna človekova vsakdanja ali praznična opravila. Moramo si jih privzgojiti. 

ŠEGE so povezane z vedenjem ljudi ob posameznih dogodkih, praznikih ali ob določenih 

dnevnih. Se stalno spreminjajo. (ob poroki, pustu, …) 

 

NIT – ODPADNE SNOVI 

 

 Zakaj nas po tem, ko nekaj popijemo ali pojemo, tišči lulat?  
Koliko časa lahko držimo svoj urin v telesu? Ali se v drugih živih bitjih tudi dogaja 

podoben proces? Zakaj se to dogaja? Ali je naš urin strupen? Zakaj morajo 

dojenčki nositi pleničke? 

 Učbenik, str. 30 
- Kri med kroženjem po telesu teče tudi skozi ledvice, kjer se prečisti. So podobne 

oblike kot fižol.  
- Odpadne snovi ali seč potujejo iz ledvic v sečni mehur. Od tam pa jih skupaj s 

presežno vodo izločimo iz telesa. Urin je svetlo rumene barve. 
- Ledvice so zelo pomemben organ. Ljudje, ki imajo velike težave z njimi, morajo 

hoditi na dializo.  
Zato moramo poskrbeti za zdravje ledvic. Pomembno je, da smo v predelu okoli 

ledvic toplo oblečeni, da ne sedimo na mrzlih tleh in da popijemo dovolj tekočine 

(vode) in jemo zdravo hrano. 

 Oglej si film z naslovom Izločanje. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na  
www. radovednih-pet.si.      

 

ZAPIS V ZVEZEK:                  ODPADNE SNOVI IZLOČIMO 

 

Odpadne snovi se preko ledvic v obliki seča izločijo iz telesa. 
Za zdravje ledvic skrbimo tako, da ne sedimo na mrzlih tleh, smo v predelu ledvic 

toplo oblečeni in da dovolj pijemo. Ljudje, ki imajo težave z ledvicami, morajo hoditi 

na dializo. 

 

 

 



Dan Zemlje 

Si vedel, da tudi zemlja, na kateri živimo, praznuje svoj rojstni dan? In to je danes. 22. 

aprila praznujemo Dan zemlje. In tako kot imamo mi radi, da nas imajo drugi radi, da 

skrbijo za nas, da so do nas prijazni, si tudi naša zemlja želi, da bi bili ljudje prijazni 

do nje, da bi čuvali naravo, ločevali odpadke, varčevali z energijo in še kaj. Kaj pa 

sploh veš o Zemlji? Nekateri ste že pravi raziskovalci in veste veliko. Ker vemo, da 

imate risanke, smo našli odlično risanko pixi in čarobni zid, kjer boste izvedeli nekaj o 

planetu zemlja, ki je naš dom.  

https://www.youtube.com/watch?v=hnIBABlS6Mo 

Na naši Zemlji ni vedno vse tako, kot bi želeli. Smo v času, ko nas napada korona 

virus. Pa velikokrat slišimo, da sta zrak in zemlja onesnažena. Zato je danes kot 

nalašč dan za pravljico Zemlja je dobila vročino. Pa ji prisluhni.  

https://www.youtube.com/watch?v=lnN9lBpksNk 

Kaj praviš? Smo res pričeli tako grdo ravnati z zemljo? Res pozabljamo na svoje 

prijatelje in se predajamo računalnikom in telefonom? Ali je v tvoji bližji okolici kakšna 

marjetica, ki naznanja, da je še upanje za našo zemljo? Če boš šel na sprehod, poišči 

in poglej, kje vse rastejo marjetice in še kakšne druge pomladanske cvetlice. Poglej 

si, kako lahko poskrbimo za lepši svet:  

LEPŠI SVET ODPADKI: https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY 

KAPLJICA IN LISTEK RAZISKUJETA: https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 

Kaj pa ti? Si kdaj razmišljal, kako pa bi ti poskrbel za lepši svet? Kaj lahko sporočiš 

vsem ljudem, kaj naj storijo in počnejo, da bi Zemlja postala bolj zdrava in bi bil svet 

lepši? Na list papirja, v zvezek NIT ali zunaj na dvorišči izdelaj plakat, misel, slogan- 

s pomočjo barvnega papirja, reklam, časopisnega papirja, naravnih materialov, 

karkoli imaš na razpolago (ne kupuj ničesar). Naredi trganko, rezanko, karkoli in s 

pomočjo teh koščkov napiši, kaj želiš sporočiti ljudem, da rešimo Zemljo, da Zemlja 

ozdravi! Lahko iz časopisov in reklam izrežeš črke in sestaviš. Znajdi se, kar ti je 

boljše in lažje. Lahko dodaš kakšno risbo. Vse slogane bomo poslali v svet, da jih 

vidijo vsi ljudje. Skupaj ga rešimo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnIBABlS6Mo
https://www.youtube.com/watch?v=lnN9lBpksNk
https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic

