
SREDA –6. 5. 2020 

DRUŽBA - PRAZNIKI 

Danes boš ponavljaj včerajšnjo učno snov s fit aktivnimi metodami. Drži se navodil, vse delaš sam, brez pomoči staršev, KER ZMOREŠ! 

FAM: AKTIVNI LISTI 

• Iz priloženega učnega lista izreži lističe z besedami, ki se nanašajo na praznike. Lahko tudi napišeš na lističe. 

• Lističe z besedami odloži na delovno površino in jih obrni na nepravo stran (t.j. tako, da se ne vidi, katera beseda je zapisana na lističu). 

• Pripravi si zvezek, v katerega boš zapisoval besede in jih po spominu obrazložil. Pri tem si lahko pomagaš z učbenikom. Napiši naslov: 
VSAKDANJIK, PRAZNIK, PROSTI ČAS 

• Primi prvi listič in poskusi obrazložiti besedo oziroma pojem, ki je napisan na njem. V primeru, da besede ne razumeš oziroma je ne znaš 

obrazložiti, le to poišči v učbeniku ali drugih virih. Glasno ponavljaj razlago besede, ki je zapisana na lističu, medtem ko hodiš. Ko si si uspel 

zapomniti pomen besede, listič s to besedo vrni na delovno površino in v zvezek zapiši besedo in njeno razlago. 

• Tako nadaljuj, dokler ne porabiš vseh lističev. 

 

 

DELAVNIK 
 

CERKVENI PRAZNIKI 
 

PROSTI ČAS 
 

DRUŽINSKI PRAZNIKI 
 

PRAZNIKI 
 

KULTURNI PRAZNIKI 
 

DRŽAVNI PRAZNIKI 
         SVETOVNI PRAZNIKI 

 

 



REŠITVE: 

Delavnik je dan, ko se dela. Dnevom, ki se med seboj ne razlikujejo veliko, pravimo vsakdanjik. 

Prosti čas je tisti čas, ko delamo tisto, kar nas veseli. 

Največ prostega časa imamo konec tedna in med počitnicami. 

Prazniki so dnevi, ko ne delamo, ampak praznujemo. 

Poznamo:  

•  družinske   (krst, obletnica, poroka, obhajilo) 

•  državne  (dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti) 

• cerkvene (božič, velika noč, velikonočni ponedeljek, Marijino vnebovzetje) 

• kulturne (Prešernov dan, dan reformacije) 

• svetovne (novo leto, praznik dela, dan spomina na mrtve) 

 

SLJ - PONAVLJANJE 

ZAPIS V ZVEZEK:                  KAKO SE POGOVARJAMO PO TELEFONU? 

Kadar se pogovarjamo po telefonu z neuradnimi osebami (npr. sošolci, sorodniki, prijatelji) se predstavimo z imenom. 

1. Naštej čim več načinov na katere lahko pozdravimo svoje sogovorce. 

2. Na kaj vse moramo paziti pri telefonskem pogovoru? 

3. Pojasni razlike med telefonskim pogovorom s prijateljem in z razredničarko. 

4. Opiši, kako se ti pogovarjaš po telefonu. 

5. Zapiši  telefonski pogovor med sošolcema. Slikaj in mi pošlji, da pregledam. 



NIT - PUBERTETA 

 

 Izpolnjevanka – rešijo skupinsko 
      Reši izpolnjevanko. 

 
 

   1.          

    2.         

    3. B        

 4.            

  5.           

   6.          

    7. E        

8.             

   9.          

 

 

1. Vsak organizem vstopi v življenje kot ena sama celica, ki ji rečemo ……… 

2. V otroštvu je telesna rast hitra potem pa se …….. 

3. B 

4. Kako imenujemo moško spolno celico? 

5. Iz spojka se po nekaj dneh razvije ………. 

6. Semenčica je približno …. krat manjša od jajčeca. 

7. E 

8. Kako imenujemo dogodek, ko po devetih mesecih nosečnosti novorojenček 

pride na svet? 

9. Kako imenujemo žensko spolno celico? 

 

 

 

Preberi geslo.  Si že slišal za puberteto?  

Imaš starejše brate ali sestre? Si že slišal mamico, ko reče: »Čisto je spremenjena, prava pubertetnica je!«  

 

 Učbenik, str. 31 AKTIVNO BRANJE 
Preberi si  besedilo spodaj o puberteti. 



Za vse spremembe v telesu mladih ljudi je odgovorna žleza hipofiza ali možganski podvesek. Žleza je podobna fižolčku, 

ki štrli izpod možganov.  

 Učbenik, str. 32 – preberi in vmes potelovadi 
 

ZAPIS V ZVEZEK:                                           PUBERTETA 

 

V otroštvu sta telesna rast in razvoj dokaj hitra, potem se upočasnita. Med 10. in 12. letom vstopijo v obdobje pubertete 

dekleta. Pri fantih se to obdobje začne kasneje. To je obdobje spolnega dozorevanja, ko se iz otroka razvije odrasla oseba. 

Dekleta: povečajo se prsi, pojavijo se dlačice okoli spolovila in pod pazduho, na obrazu se pojavijo mozolji 

Fantje: razvijejo se spolni organi, pojavi se poraščenost, glas postane nižji… 

 

ŠPORT 

 

MINUTA DO ZMAGE IN JOGA (gradivo pri ponedeljku) 

 


