
SREDA – 8. 4. 2020 

SLJ – PONAVLJANJE (DZ, str.68-71) 

DRU – ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI (U, str.74-75) 

NIT – PO ŽILAH TEČE KRI 

ŠPO – 5 X 5 

 

NIT – PO ŽILAH TEČE KRI (U, str.28) 

 FAM – 2 MINUTNI SPREHOD    Poskusi si odgovoriti na naslednja vprašanja:  
Zakaj nam prične teči kri, kadar se udarimo, ranimo?  
Ali je pod našo kožo plast krvi?  
Kako je potem mogoče, da nam teče kri? 
 

Preplet cevčic, po katerih teče kri,  je tako gost, da pri vsakem najmanjšem vbodu s trnom 

ali šivanko, kakšno cevčico prebodemo. 
 

 Oglej si film z naslovom Po žilah teče kri. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na www. 
radovednih-pet.si . 
 

 Učbenik str. 28 
Oglej si sliko človeške silhuete z obtočili. Kri je tekočina rdeče barve, ki se na zraku strdi. Po 

telesu prenaša celicam hranljive snovi in kisik. 
 

 

ZAPIS V ZVEZEK:                              PO ŽILAH TEČE KRI 

 

1. Obtočila sestavljajo srce, žile in kri. 
2. Kri teče po ceveh, ki jih imenujemo žile. Kri prinaša celicam hranila, vodo, kisik 

in druge snovi. Iz celic pa odnaša odpadne snovi in ogljikov dioksid. 
3. ŽILE: 

Odvodnice ali arterije: žile, ki prenašajo kri od srca v različne dele telesa.  

Dovodnice ali vene: žile, ki prenašajo kri do srca iz vseh delov telesa.  

Lasnice ali kapilare: najštevilčnejše in najtanjše žile, skozi katere prehajajo 

snovi do celic ali pa v kri. 

 

DRU – ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI (U, str. 74-75) 

 Vsi onesnažujemo okolje 

 Učbenik, str. 74 
Preberi besedilo pod naslovom Vsi onesnažujemo okolje.     AKTIVNO BRANJE 

Preberi vprašanje pod besedilom in nanj odgovori ustno. 

 Kaj so odpadki? 

 Učbenik, str. 74      AKTIVNO BRANJE 
 

 Recikliranje 



 Oglej si film z naslovom Kam gredo odpadki. Film najdeš v interaktivnem gradivu 
na www.radovednih-pet.si 

 Učbenik, str. 75 
Preberi besedilo z naslovom Recikliranje. 
 

ZAPIS V ZVEZEK 
 

EKOLOŠKI OTOKI                                                RECIKLIRANJE 

-ločeno zbiranje                                predelava  že 

odpadkov                      ZA NARAVO SMO         uporabljenih 

(zabojniki)                      ODGOVORNI VSI            stvari 

 

 

VIRI ONESNAŽEVANJA ODPADKI 

-promet 

-industrija 

-kmetijstvo 

 

SLJ - PONAVLJANJE 

 DZ 2, str. 68 – 71 
 

Ko končaš, pomagaj skuhati kosilo. 
 
 

ŠPO – 5 X 5  

Telovadi po ponedeljkovi tabeli. 

 

http://www.radovednih-pet.si/

