
Dobro jutro….. pa začnimo danes takole. Poznate pesem o Mačku Muriju, ki jo poje Neca Falk. Danes 

vam bo zapela za dobro jutro. 

Pa še ena uganka, če se boste spomnila na praznike, ki so za nami, jo boste zlahka uganili. 

Je v sodčku brez obroča, 

rumena in bela moča.  

LUM 

Včeraj si dobil navodila za pisanje dnevnika. V tem dnevniku bodo zapisane stvari, ki jih v 

vsakodnevnem življenju ne bo. Da ti bo ostal spomin na dni, ko si se šolal na daljavo, je prav, da je 

dnevnik ličen, nekaj posebnega, zato ga boš danes  pri uri LUM dodelal (res mora biti nekaj 

posebnega). 

SLJ – Ekonomsko propagandno besedilo 

Danes in naslednjo uro se boš učil kaj je to ekonomsko propagandno besedilo 

1. V zvezek napiši naslov Ekonomsko propagandno besedilo  in datum, kot vedno. 

2. Poslušaj posnetek in zapiši kaj bi naredil.  

3. Odpri učbenik na strani 73 in preberi besedilo v zelenem okviru, natančno si oglej, kako je 

sestavljen in v zvezek zapiši: Ekonomsko propagandno besedilo vsebuje ponudbo, eno ali 

več gesel, sporočevalca, lahko tudi ilustracijo.  

Nato odgovori še na vprašanja, ki so pod besedilom v rjavem okviru. 

4. Poslušaj naslednji posnetek in naredi nalogo. 

5. V zvezek prepiši še povzetek na strani 74. 

 

 

DRU – Ljubljana glavno mesto 

Dokončaj delo, ki si ga za družbo dobil prejšnjo sredo. Če si že vse naredil, si pa za danes zaključil. 

Preveri pa le, da ti kaj ne ostane. 

ŠPO  Športno vzgojni karton 

V tem času ponavadi v šoli že izpeljemo naloge za ŠVK, letos   pa bo tudi to drugače. Na spodnji 

povezavi  imaš navodila, kako vadiš doma. Vsak dan naredi kakšno nalogo. 

 

Pa naj še zaključim z uganko: 

Da jo bo držal, pravi vsak, 

a marsikoga zmoti vrag, 

kdor jo drži, je poštenjak 

kdor jo prelomi, ni možak.     

 

Lepo bodi in ostani zdrav, učiteljica Jerneja.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqH-jqlS5Rg
http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/Glas-001.m4a
http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/Glas-002.m4a
http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/ŠPORTNO-VZGOJNI-KARTON.pdf

