
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 25.5.2020 

SLJ, DRU 
 

Zemljepisna imena UL Priloga 1. Potrudi se, da boš čim več rešil do 11.00, da skupaj pregledamo na Zoom-u. 

RU ZOOM ob 11.00 
Pregled dela v 9. tednu, plan za 10. teden. Pregled UL. Vprašanja, pobude … 
 

TOREK, 26.5.2020 

MAT Ponavljanje in utrjevanje v spletni vadnici Moja matematika, najdeš pod zavihkom DN.  (rok oddaje petek, 29.5.2020) 

NIT 
 

Delo na Radovednih 5. 
Pod poglavjem: V različnih okoljih so različna živa bitja si preberi in poglej filme: 

ZAPIS V ZVEZEK: 
Kraljestvo rastlin 
Rastline si hrano proizvajajo same pri procesu FOTOSINTEZA. To jim omogoča KLOROFIL v 
listih. Proizvajajo tudi kisik. Njihov obstoj je življenjsko pomemben za vse organizme na Zemlji. 
 
Osnovni deli nekaterih višjih rastlin so korenina, steblo, list, cvet, plod in seme.  
Vse rastline nimajo vseh osnovnih delov. 
 
Vrste rastlin: 
- semenke - rastline s cvetovi (žužkocvetke, vetrocvetke), 
- rastline brez cvetov (alge, mahovi, preslice, praproti). 
 

Posebna oblika bitij so LIŠAJI. Sestavljeni so iz alg in gliv, ki živijo v SOŽITJU ali SIMBIOZI (sodelovanju).  
Lišaji so pokazatelji čistega zraka. 
 

Za radovedne –> FOTOSINTEZA     https://www.youtube.com/watch?v=hv3Gbsf2n-A 
 

mailto:tjasa.vilar@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hv3Gbsf2n-A


DODATNI POUK Igre z vžigalicami (namesto vžigalic lahko vzameš zobotrebce ali druge enako dolge paličice) 
Priloga 2 

SREDA, 27.5.2020 

MAT Ponavljanje in utrjevanje UL Priloga 3                                                                                                                                    (pošlji rešitve) 

NIT Delo na Radovednih 5. 
Pod poglavjem: V različnih okoljih so različna živa bitja si preberi in poglej film: 
 
Zapis v zvezek 
SESTAVA CVETA: 
 
 
Veliko majhnih cvetov skupaj imenujemo SOCVETJE (npr. pri leski). 
 
 
 
 

Odpravi se v naravo in pošiči cvet ter socvetje. Fotografiraj in mi pošlji fotografijo. Nato ju daj med časopisni papir in obloži s 
težko knjigo. Po probližno enem tednu, ko se bosta lepo posušila, ju nalepi v zvezek ob današnji zapis. 

GUM Vadi solmizacijo za ocenjevanje – DZ str. 16. Izberi eno pesem in mi pošlji posnetek do 5.6.2020. 
Za pridobitev ocene potrebuješ poslati tudi posnetek ljudske pesmi Dekle je po vodo šla. (nekateri ste že poslali)  

ČETRTEK, 28.5.2020 

KULTURNI DAN Ogled baletne predstave za otroke Picko in Packo, SNG Opera in balet Ljubljana. 
Navodilo za delo ti pošljem v sredo, 27.5.2020. 

DOPOLNILNI POUK ZOOM ob 11.00 
GUM-solmizacija. Do torka naj mi starši sporočijo, če potrebuješ še malo pomoči in vaje pred ocenjevanjem. 

PETEK, 29.5.2020 

SLJ, LUM Preberi pravljico Zajec in jež v berilu na str. 150, 151 
Preberi dramsko besedilo: Zakaj teče pes za zajcem, B str. 152 – 154 
V zvezek za književnost naredi primerjavo glavnih pravljičnih junakov iz obeh besedil. (zajec ) 
Lahko v obliki razpredelnice, miselnega vzorca, besedila … 
Izdelaj oder in lutke, B str. 155.  
Zaigraj pravljico, pomagaj si z berilom.                                                                       (pošlji fotografijo zapisa v zvezku, odra in lutk) 

 


