
PETEK, 8. 5. 2020 

 

TJA 

Pozdravljeni dragi učenci! 

Pa smo že nazaj pri šolskem delu. Upam, da ste se med počitnicami imeli lepo in si nabrali moči še za zadnji 

del pouka. Saj veste - naslednje počitnice pa so tiste »ta prave«!  Zato zdaj še skupaj malo stisnimo, da 

uspešno pridemo do cilja. 

Ker ste prejšnji teden bili malo na oddihu, boste danes ponovili, kar smo delali zadnjih nekaj ur pred 

počitnicami. Spodaj vas čaka nekaj nalog (in zopet velja enako, kot doslej – ni potrebno tiskati, odgovore 

zapisujte v zvezke). 

Želim vam lep dan in upam, da se pa zdaj res kmalu vidimo  

Lep pozdravček, 

učiteljica Nataša 

 

REŠENE NELOGE MI PROSIM POSREDUJTE NA MOJ ELEKTRONSKI NASLOV DO 

PONEDELJKA, 11. 5. DO 12.00 URE.   (natasa.zgajner@os-bostanj.si) 

 

V zvezek zapiši naslov: Revision 

Task 1:    Look, read and answer. 

Oglej si sliko, preberi vprašanja in zapiši kratke odgovore. 

*V zvezek prepiši VPRAŠANJE IN DOPIŠI ODGOVOR. 

 

Example: 

a) Are there seven crocodiles in the dining room? 

No, there aren't.  

 

b) How many cats are there in the living room? 

 

c) Is there a spider in the kitchen? 

 

d) How many lizards are there in the bedroom? 

 

e) How many tigers are there in the garden? 

 

f) Is there a crocodile in the cellar? 

 

g) Are there any animals in the house? 

 

h) Is there a boy in front of the garden? 

 

i) How many animals are there in the picture? 

 

Task 2:   Look at the picture. Read the text and write the missing words.  
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Oglej si sliko. Nato preberi besedilo in glede na sliko vpiši manjkajoče besede. *Besedilo v celoti prepiši v 

zvezek (ne le manjkajoče besede). Na ta način se tudi uriš v zapisovanju v tujem jeziku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There ______ a tree in the garden. There are _______________ on the tree. How many ________ there? There 

are ____________! There _____ a ____________ under the tree. There are __________ bikes in the garden. 

Look! There is ___________________ on the log and there _______ a butterfly on the flower. 

______________________ flowers are there? _________ ________ __________ flowers. But there 

_________ ________ dogs. Look! 

*a log = hlod/deblo 

 

Task 3:  Look at the picture and write at least 8 sentences.  

Dobro si oglej sliko in jo opiši v vsaj 8 stavkih. Uporabljaj strukture: There is a/an… There are … There 

isn't… There aren't (any)…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

KAKO PIŠEMO OPRAVIČILO IN KAJ VSE NAPIŠEMO V NJEM?  

SDZ 2, str. 92 

1. naloga 

Sodeluj v pogovoru in odgovarjaj na vprašanja o svojih sporazumevalnih izkušnjah s pisanjem opravičila ter o odzivu 

naslovnika.  

Namig: Starši naj te sprašujejo, ti pa odgovarjaš. 

2. naloga 

Ob danih okoliščinah napiši neuradno zasebno opravičilo, in sicer po prenosnem telefonu (opravičilo pošlji kot SMS-

sporočilo). Pri tem izhajaj iz svojih praktičnih izkušenj. Sporočilo pošlji učiteljici na telefonsko številko 031 648 054. 

Ob vprašanjih opiši potek pisanja SMS-ov. 

SDZ 2, str. 93 

3. naloga 

Delo iz 2. naloge ponovi še z elektronsko pošto. Pošlji sporočilo na e-pošto: vidic.katja@gmail.com 

Pri oblikovanju besedila upoštevaj zahteve pisnega neuradnega opravičila (tudi prošnje/zahvale). Sestavni deli pri 

vseh treh besedilnih vrstah so enaki. Upoštevaj tudi načela razumljivosti besedila, jezikovne pravilnosti in zunanje 

oblikovanosti (kraj, datum, nagovor, vsebina, pozdrav, podpis). 

Razmišljaj o razlikah sestavin telefonskega in elektronskega besedila ter razlogih zanje.   

SDZ 2, str. 94 

5. naloga 

Napiši naslovnikove podatke na pisemsko ovojnico.  

Piši s tiskanimi črkami, čitljivo in pazi na obliko pisanja. 

Odgovori na spodnja vprašanja. 

SDZ 2, str. 95 

Razmisli in odgovori.  

Razmišljaj o svojih sporazumevalnih izkušnjah z izrekanjem opravičila in sodeluj v vodenem pogovoru. 

 

– Ali znate odgovoriti na Cofovo vprašanje? 

Oba zapisa sta pravilna. Pravilna zapisa si poskušaj zapomniti. Dopolni in pomni. 

Preberi nepopolne povedi in vpiši manjkajoče besede, s katerimi boš povzel obravnavane teme v vseh enotah tega 

poglavja. 

SDZ 2, str. 94, 4. naloga  

Ob danih okoliščinah napiši zasebno neuradno e-opravičilo. 

Pri oblikovanju besedila upoštevaj zahteve pisnega neuradnega opravičila. Upoštevaj tudi načela razumljivosti 

besedila, jezikovne pravilnosti in zunanje oblikovanosti. Nalogo opravi v zvezek za slovenščino. 

 

 



MATEMATIKA 

Rešitve (četrtek, 7. 5.): 

 DZ:                     Zbirka vaj: 

     

 

 

 

 

 

Danes pri matematiki zaključujemo enoto pisnega deljenja, hkrati pa bomo tudi končali z delom v 3. delu delovnega 

zvezka. (Doma poišči 4. del, ker ga bomo potrebovali v ponedeljek.) 

Za ponovitev vsebin, ki si jih usvajal v zadnjih mesecih, boš rešil naloge v DZ. Preveri svoje znanje na strani 91, 92 in 

93. Naloge poskusi rešiti sam, nato pa starše prosi, da pregledajo rešene naloge in napišejo dosežno število točk. 

Tako boš najbolje vedel, kako uspešen si bil   

Uspešno pri reševanju! Če želiš, mi lahko sporočiš doseženo število točk. 

 

 

 

DRUŽBA 

Trajnostni razvoj 

Skupaj poiščimo rešitve za naše okolje 
 
Oglej si spodnje fotografije. Kaj opaziš? 
 
 



     

 Krčenje tropskih deževnih gozdov 

    

 Pomankanje pitne vode  

 

NARAŠČANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgornji graf prikazuje, kako hitro narašča in bo še naraščalo število prebivalcev po svetu. To pomeni, da so zaradi 
večjega števila ljudi na Zemlji, vse večje tudi potrebe po hrani, pitni vodi in ostalih naravnih virih. V večini primerov je 
črpanje naravnih virov povezano z uničevanjem naravnega okolja in onesnaževanjem. Zato torej ljudje še bolj 
posegamo v naravo, jo ogrožamo in uničujemo.  
 
Razmisli, kako bi lahko vsak posameznik pripomogel k temu, da bi se naše potrebe zmanjšale. Ali res potrebujemo 

vse stvari, ki jih imamo doma? Vsak mesec nova oblačila, igrače, elektronske naprave?  

Koliko let imate isto peresnico in isto torbo? 



Ali kdaj kupite stvari, ki jih potem ne nosite? 

Zakaj želite nove stvari, čeprav so stare še uporabne? 

 Naše želje nas pripeljejo do porabe velikih količin denarja in tudi časa. Naši nakupi so velikokrat povezani z 
reklamami. Nakupujemo tisto kar potrebujemo in tudi tisto, česar ne potrebujemo. Za vsakim pridelkom, 
izdelkom se skriva velika poraba različnih naravnih virov.  

 

Če dobro pomisliš, v času, ko smo že osem tednov primorani ostati doma, smo se začeli zavedati, da ne potrebujemo 

vseh stvari, ki smo jih bili vajeni. Ni nam potrebno vsak dan v trgovino, manj se vozimo z avtomobili, ne kupujemo 

stvari, ki niso nujne … Torej, tudi brez vsega ne nujnega, lahko živimo  in tako pomagamo našemu planetu Zemlji. 

 

V učbeniku (stran 76) in delovnem zvezku (stran 94) preberi besedilo. Razmisli in napiši, kaj še lahko storiš ti, da 

pripomoreš k izboljšanju stanja našega planeta. 

V zvezek zapiši naslov Trajnostni razvoj in iz učbenika (str. 76) prepiši cilje trajnostnega razvoja. 

 

 

 

 

 


