
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 
Četrti teden poučevanja na daljavo je pred nami, nadaljujemo s snovjo pri 
predmetih, nato pa bomo utrjevali in ponavljali.  
Pohvalim, da se vas je večina navadila in ste zelo pridni (sami ali s pomočjo 
staršev) ter pošiljate naloge sproti. 
S skupnimi močmi nam bo uspelo, zelo natančno berite poslano gradivo, 
vsekakor pa sem vam na voljo, če kaj ne boste razumeli. 
 

   OSTANITE ZDRAVI, POGREŠAM VAS.               
                                                                                                                  učiteljica Milka 
 
Na spodnji povezavi si lahko pogledate posnetek o varni vožnji, v njem nastopa 
vaša sošolka M…, odlično je opravila svojo vlogo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RzVSITK9O5Q&t=38s 
 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA ŠT. UČENCEV, 
KI SO 

OPRAVILI 
NALOGO 

LUM, 1. 4.  8. 4. 2020 slika čevlja 
 

do 3. 4.  
7/14 

SLJ, 31. 3.  7. 4. 2020 Katka in Bunkec - zvezek do 3. 4.  
8/14 

NIT, 1. 4.  6. 4. 2020 učni list –  
zapis odgovorov v zvezek 

do 3. 4. 
8/14 

MAT, 3. 4.  6. 4. 2020 DZ, str. 41, 42 do 5. 4. 
4/14 

SLJ, 2. 4.  6. 4. 2020 UL 
 

do 3. 4. 
5/14  

SLJ, 6. 4.  8. 4. 2020 UL – v zvezek  
 

MAT, 6. 4.  8. 4. 2020 DZ, str. 43, 44  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzVSITK9O5Q&t=38s


REŠITVE 

SLJ – UL, 2. 4.  

 

 

MAT – DZ, str. 40, 41 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Po ogledu petkovega posnetka pesmi z naslovom ZELENA DEŽELA v izvedbi Skupine Band Aid 
Ostani doma (https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk) 
še nekaj podatkov: 

Skupino Band Aid Ostani doma na pobudo POP TV sestavljajo znani slovenski glasbeniki: 
Alya, Dejan Vunjak, Eva Boto, Nuška Drašček, Rebeka Dremelj, Matic Supovec,  
David Amaro, Simon Vadnjal, Kataya, Ines Erbus in Mišo Kontrec, pod okriljem 
avtorja legendarne pesmi Mikija Vlahoviča.  
 
V težkem obdobju, v katerem se Slovenija sooča s koronavirusom, so glasbeniki strnili svoje 
vrste in v slovenske domove ponesli glasbo. Pesem Zelena dežela je posneta v domovih 
glasbenikov s pametnimi telefoni.  
 

Avtor glasbe: VLAHOVIC MIRAN  
Avtor besedila: SZOMI KRALJ BELA 
 Avtor glasbene priredbe: FAJON SASO  
Leto nastanka originala: 1999  
 

PREPIŠI (če imaš možnost pa natisni in prilepi) V ZVEZEK! 
 

                                                  ZELENA DEŽELA                                 6. 4. 2020 

REFREN 1:  
Ta zelena dežela me prevzame,  
četudi jo gledam iz osame,  
tu imam ljubezen,  
tukaj sem doma.  
 
KITICA 1:  
Povsod sem bil, 
čisto sam.  
Pot za kruhom vodi vedno drugam. 
Prevozil sem tisoč cest, 
videl blišč in bedo tujih mest.  
 
REFREN 2:  
Ta zelena dežela me prevzame, 
četudi jo gledam iz osame, 
tu imam ljubezen, 
tukaj sem doma.  
Pogled na Savo tako me gane,  
da oko zarosi in v hribe ujame, 
solza pravi srcu,  
ostani, ostani doma, z nami doma.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk


KITICA 2:  
Pel sem pesmi in lagal,  
tuje ženske v zvezde koval.  
Iskal sem dom, toda zaman,  
v srcu je le tisti, ki ga poznam.  REFREN 2 
 
Doma rojaku ne stisnem roke 
in mi reče, nisi sam, 
ti si naš, mi smo tvoji, 
ne hodi več drugam. 
 
REFREN 2: Ta zelena dežela me prevzame …. …….  ostani, ostani doma. 
Saj zdravja se kupiti ne da, zato bom jaz ostal kar doma,  
saj zdravja se kupiti ne da, zato bom jaz ostal kar doma, ostal doma, ostal doma... 
 

SLOVENSKI JEZIK 
PREPIŠI V ZVEZEK! 

                                                     UTRJEVANJE                                        6. 4. 2020 
 

 



MATEMATIKA 

Utrjujemo pisno deljenje v povezavi z besedilnimi nalogami, rešite vsi: 
- v DZ, str. 43 (4. b) naloga za tiste, ki ste pri DOD), 
- v DZ, str. 44.  
Ne pozabite na preizkuse pri računih deljenja. 
 

DRUŽBA 
Preberi v učbeniku str. 66 in 67 z naslovom Dediščina Obpanonskih pokrajin.   
PREPIŠI V ZVEZEK, nadaljuj pod petkovim naslovom! 
Ponovi snov tako, da uporabljaš zemljevid! 
 

Med gričevja Obpanonskih pokrajin spadajo:                                              6. 4. 2020 

- GORIČKO (severni del Prekmurja), 
- SLOVENSKE GORICE (med Dravsko in Mursko ravnino), 
- HALOZE (južno od Drave, ob meji s Hrvaško), 
- KOZJANSKO (JZ, ob meji s Hrvaško). 

Poseljena so slemena z manjšimi naselji, največ je razloženih naselij. 
Ljudje se ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom (prisojna pobočja), na 
osojnih pobočjih pa prevladuje gozd. 
Doline so močvirne, neprimerne za naselitev in kmetijstvo. Zelo znana so po 
izletniškem in zdraviliškem turizmu. 
 
Pomembna mesta v Obpanonskih pokrajinah so: 

- Maribor ( 2. največje slov. mesto; industrijsko, gospodarsko, 
zdravstveno, izobraževalno, prometno … središče), 

- Murska Sobota, 
- Novo mesto, 
- Ptuj … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
Danes gremo na novo snov z naslovom Zemljo ogreva Sonce. Preberi si v 
učbeniku str. 45, 46 in 47.  
PREPIŠI V ZVEZEK! 
                                     

                                               ZEMLJO OGREVA SONCE                                6. 4. 2020 

 

Prepiši vprašanja in nanje odgovori! 
1. Kaj  je prisojno pobočje? 
2. Kaj je osojno pobočje? 
3. V nižini je megla. Ali je tudi takrat v nižini topleje kot v višini? Utemelji. 

 
 

GOSPODINJSTVO 
V učbeniku na str. 41 si ponovno preberi o živalskih vlaknih, na str. 43 pa o 
rastlinskih vlaknih. 
PREPIŠI V ZVEZEK! 
                                  ŽIVALSKA IN RASTLINSKA VLAKNA                               6. 4. 2020 

 

Ustno odgovori na naslednja vprašanja: 
Ali je v naravi dovolj vlaken za izdelavo vseh tkanin, ki jih potrebujemo ljudje na 
Zemlji? 
Katere vrste vlakna je človek izumil, da ne bi bil odvisen od naravnih virov za 
izdelavo tekstila? 
Iz česa izdelujejo umetna vlakna? 
Pomagaj si z učbenikom na str. 44. 

VRSTA 
VLAKNA 

VIR LASTNOSTI 
VLAKEN 

KAJ IZ NJIH 
IZDELAJO 

VOLNA - 
živalska vlakna 

Ovčja dlaka Luskasta, topla,  
mehka, rahla. 

Zimska oblačila, jopice, 
rokavice, kape… 

SVILA - živalska 
vlakna 

Zapredek 
(kokon) 
sviloprejke 

Zelo tanka, trdna,  
gladka, z leskom, 
mehka. 

Slavnostna oblačila, 
obleke, bluze, šali, 
rute, kravate. 

BOMBAŽ – 
rastlinska 
vlakna 

Semenska 
vlakna 

Trdna, dobro 
vpijajo vlago. 

Perilo, športne majice. 

LAN - rastlinska 
vlakna 

Stebelna vlakna Z močnim leskom,  
hladna na dotik,  
trdna. 

Trpežni izdelki za dom, 
tehnični izdelki. 


