
V ČETRTEK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti. 

1. SLOVENŠČINA 

2. DRUŽBOSLOVJE/NARAVOSLOVJE in ANGLEŠČINA 

3. GLASBA in ŠPORT 

  

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago. 

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s 
katerim so vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti 
podal povratno informacijo. 

SLOVENŠČINA 

Oglej si predstavitveni video na: https://youtu.be/_abTU_NDzhg 

 in nato v zvezek zapiši tale miselni vzorec: 

 
 

https://youtu.be/_abTU_NDzhg


DRUŽBOSLOVJE/NARAVOSLOVJE IN ANGLEŠČINA 

DRUŽBOSLOVJE 

1. V zvezek zapiši naslov: DRUŽINA 

2. Preberi besedilo: Družina je skupina posameznikov, povezanih s krvnimi vezmi 
oziroma posvojitvami. Je osnovna celica družbe. 

Poznamo več vrst družin: 

• JEDERNA DRUŽINA (oče, mati, otroci) 
•  ENOSTARŠEVSKA DRUŽINA (z otroci živi le eden od staršev) 
• RAZŠIRJENA DRUŽINA (poleg staršev in otrok živijo v istem gospodinjstvu 

še stari starši, strici, tete, sorodniki). 
• PREUREJENA ALI REORGANIZIRANA DRUŽINA (ko si eden od partnerje 

ob razvezi ali smrti poišče novega partnerja) 

3. Odgovori na zastavljena vprašanja: 

Na sliki je Polonina družina. Kakšna vrste družine je to? 

 

Nariši/prilepi sliko in opiši svojo družino. Kakšni vrsti družine pripadaš? 

 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA 

Ponovil boš besedišče za družino. V angleščini predstavi svojo družino. Nato tudi 
opiši vsakega člana posebej (kako izgleda - lep/grd, majhen/velika, debel/suh, 
kakšne lase ima in kako je oblečen). Ne pozabi nase. :) 

 

GLASBA IN ŠPORT 

  

Naučite se korake do 1. minute (1:00). Če nimate okvirja, lahko plešete tudi 
brez. Ples bo verjetno za oceno, ko se vrnemo v šolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk 

Za sprostitev lahko naredite tudi nekaj vaj z žogico: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI 

 

GLASBA: 

Rap pesem NAJBOLJŠI RAZRED 

Dragi učenci! 

Danes boste postali pravi pisci besedil. Ker bo kmalu konec šolskega leta in z 
njim valeta, bomo skupaj ustvarili RAP pesem, ki bo govorila o vas.  

  

Ponovimo: 

Kaj je sploh RAP? 

Rap je glasbena zvrst. Besedilo se ne poje ampak govori. 

Pri besedilu sta zelo pomembna rima in ritem. 

  

Primer rap pesmi najdete na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k 
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Tako…lotimo se dela…najprej razmislite o čem boste pisali. 

-         Lahko pišete zakaj ste najboljši (se dobro učite, kuhate, telovadite,…). 

-         Lahko se navežete na prijateljstvo, ljubezen,… 

  

Na tej povezavi najdete rap ritem, ki vam bo v pomoč pri ustvarjanju: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=HCFGd5WEBnU&fe
ature=emb_logo 

Ko ustvarite nekaj rim (ne cele pesmi), jih pošljite meni ali učiteljici Tonji. Iz 
vseh dobljenih pesmi bomo skupaj sestavili eno z naslovom NAJBOLJŠI 
RAZRED. 

Uspešno ustvarjanje vam želim! 
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