
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni drugošolci.  

Pred nami zadnji dan v tretjem tednu dela na daljavo. Upam, da vam delo gre 

dobro in da naredite vso delo, ki vam ga pošljem. Danes je lep sončen dan in 

na urniku so sami zanimivi predmeti, glasba, spoznavanje okolja in slovenščina.  

Na urniku je  

GUM 

Na spodnji povezavi boš poslušal/a skladbo z naslovom Podeželski vrtovi. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckt1mAiq5Uo 

V glasbeni zvezek napiši ime in priimek avtorja skladbe in naslov skladbe. 

Percy Grainger                  Podeželski vrtovi  

Skladbo poslušaj. 

Nato ilustriraj, kaj si slišal/a in videl/a ob tej skladbi. 

 

SPO 2 uri 

 

Danes bomo raziskovalci. Samo preberi.  

Zanimalo nas bo: 

1. Ali semena za kalitev potrebujejo toploto? 

2. Ali rastline za rast potrebujejo toploto? Kaj se zgodi, če je vode premalo, 

kaj, če je vode preveč? 

3. Ali rastlina za svojo rast potrebuje svetlobo? 

https://www.youtube.com/watch?v=ckt1mAiq5Uo


Kaj že vem ? 

Spomni se, kaj vse že veš o rastlinah in o pogojih za rast rastlin. 

Kaj potrebujem? 

Za prvo raziskovalno nalogo potrebujem:  

1. nekaj pšeničnih semen (lahko tudi druga semena) in  

2. dva pokrovčka od kozarcev za vlaganje. 

Kako pripravim poskus? 

1. Na pokrovčka položi vlažno papirnato brisačo (lahko tudi wc papir). 

2. Nato nasuj nekaj semen na oba pokrovčka. 

3. En pokrovček s semeni postavi v hladilnik za nekaj dni. 

4. Drugi pokrovček pa postavi na okensko polico. 

5. Opazuj 2 tedna. 

V zvezek za poznavanje okolja napiši naslov Raziskujem. Prepiši prvo 

raziskovalno vprašanje in zapiši opažanja. Primer. 

1. Ali semena za kalitev potrebujejo toploto? 

Zapis opažanja.  

Lahko tudi narišeš. 

___________________________________________________________ 

Za drugo raziskovalno nalogo potrebuješ: 

1. 3 lončke z zemljo. 

2. 3 potaknjence (list vijolice).  

 

Kako pripravim poskus? 

1. V vsak lonček posadi eno rastlino. 

2. Vse tri lončke postavi na okensko polico. 

3. En lonček zalivaj zmerno, drugega preveč in tretjega nič.  

4. Opazuj 2 tedna. 

Napiši v zvezek drugo raziskovalno vprašanje in zapiši opažanja. 

2. Ali rastline za rast potrebujejo toploto? Kaj se zgodi, če je vode 

premalo, kaj, če je vode preveč? 

Zapis opažanja.  



Lahko tudi narišeš. 

____________________________________________________________ 

Za tretje raziskovalno nalogo potrebuješ: 

1. Škatlo od čevljev. 

2. Manjši lonček z zemljo. 

3. Tri zrna fižola. 

 

Kako pripravim poskus? 

1. Izdelaj škatlo, kot je na fotografiji (lahko kaj spremeniš). 

2. V lonček z zemljo posadi fižol. 

3. Škatlo zapri. 

4. Postavi škatlo na toplo in svetlo mesto. 

5. Ugotovi, ali bo rastlina našla pot proti svetlobi. 

6. Opazuj 2 tedna. 

 

Napiši v zvezek tretje raziskovalno vprašanje in zapiši opažanja. 

 

3. Ali rastlina za svojo rast potrebuje svetlobo?  

Zapis opažanja.  

Lahko tudi narišeš. 

 

In še slovenščina. 

SLJ  

Samo ustno si zastavi vprašanja in tudi ustno odgovori nanje.  

 

 

 

 

 

 



Katere vrste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateri jogurt imaš rad?  

Rad imam jagodni jogurt. 

 

Katero torto obožuješ? 

Obožujem skutino torto. 

 

 

 

 

 

 

 

Katere vrste juhe poznaš? 

 

JUHA 

? 

 
? 

 
 ? 

 

 

jagodni jogurt 

 
borovničev jogurt 

 
_____?_________ 

 

 

_____?_____ 

 

_____?_____ 

 
skutina torta 



V delovnem zvezku za slovenščino na strani 92, reši 1., 2., 3. in 4. nalogo.  

 

Prišli smo do konca 3. tedna dela na daljavo. 

Sedaj pa se še samo označi smeškota, ki velja za tvoje delo. Lahko pa rešitve 

trditev poveš mami ali očetu.  

  zelo dobro,    malo sem potreboval/a pomoč    saj vem, drugič se 

moram bolj potruditi. 

3. teden 
 

 

Delo sem opravil/a čisto 
sam/a. 
 

   

Snov sem razumel/a. 
 

   

Delo mi je bilo v veselje. 
 

   

Opravila sem vso delo pri 
SLJ, MAT, GUM, SPO, ŠPO, 
LUM in  TJA. 

   

 

Spomni se še dve stvari, ki si se jih naučil/a ta teden. 

 

Pravijo, da je smeh pol zdravja. 

Preberi spodnjo smešnico. 

Imam sosedo, ki se pogovarja s svojo mačko, kot da bi jo razumela. Ko 

sem to povedal svojemu psu, sva skoraj umrla od smeha. 

 

To vse za ta teden.  

 

Vsem želim lep vikend in zdravi ostanite.  

učiteljica Jolanda 


