
Dobro jutro. 

Ne pozabi na govorni nastop: 

čas učenec 

8.30 – 9.00 Lejla, Luka, Jure, Ema B., Rok  

9.00 – 9.30 Vlatko, Matic, Zala, Eva, Lia 

9.30 - 10.00 Lana, Doroteja, Leon, Sara, Lucija 

10.00 – 10.30 Aljaž,  Alex, Ema K., Ažbe, Ožbej 

10.30 – 11.00 Jerca, Gašper, Nika, Manca, Zoja 

 Na kaj moraš biti posebej pozoren: 

 

 

 

 

 

 

Pa začnimo dan z rebusom: 

  Rešitev včerajšnjega je KITARA. 

 

SLJ – SPOL IN ŠTEVILO 

Danes imaš govorni nastop, ne pozabi se priključiti, ko si na vrsti.   

Po nastopu reši še naloge iz UL. 

DRU – Potovanje v novi vek in sodobnost 

 
Če se spomniš na predstavitev o srednjem veku, potem  si se verjetno zapomnil, da se je 
srednji vek končal z odkritjem Amerike, leta 1492. 
Odgovori ali pa se s kom pogovori o naslednjih vprašanjih. Škoda, ker ne morem slišati 
tvojega razmišljanja: 

 Kaj meniš, kako je iznajdba telefona (avtomobila, računalnika, elektrike, robota, 
cepljenja…) spremenila življenje ljudi? 

GOVOR: 
tekoč, knjižni j., glasen, razločen, primerno 
hiter 

VSEBINA: (3 minute) 
smiselna, povezana,  primerno dolga, bogato, 
besedišče 

NASTOP: 
sproščen, primeren, stik s poslušalci 



 Kako postaneš raziskovalec? 
 Ali se bodo odkritja, iznajdbe dogajale tudi v prihodnje? 
 Ali lahko odkritja uporabljamo tudi v slabe namene? 

V učbeniku na straneh 84 – 86 si preberi besedilo, zelo natančno pa si poglej sličice. 
Pokomentiraj jih. Pri časovnem traku skušaj prepoznati, kdo je na sličici in zakaj. 
V zvezek napiši naslov POTOVANJE V NOVI VEK IN SODOBNOST, nato pa prepiši moder 
okvirček na strani 86. 

LUM – Tiskanje  

Danes  boš tiskal. Natančno si oglej PPT, naredi svoj izdelek, ga fotografiraj in obesi na 
Padlet do naslednje srede. 

https://padlet.com/jernejatolar/j4l07w2vxhmap895  

 

 

ŠPO –Ocenjevanje 

Do danes si mi moral poslati nalogo za ocenjevanje, če še nisi pohiti! Kljub temu pa se 
odpravi na sprehod ali pa naredi naloge, ki  sem jih pripela pod navodila za danes na spletni 
strani, če imaš balone. 

Pa zaključimo z mislijo dneva: 

Ne ozirajte se na svoj največji problem,  

največjo napako, največjo bolečino, največji strah ...  

oziroma na to, kar vam jemlje dih.  

Samo za trenutek prekinite vse misli  
in občutite  življenje v miru.  

Tako se "renovirajo" trenutki življenja. 

Lep pozdrav  in ostani zdrav, učiteljica Jerneja. 
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