
ČETRTEK – 16. 4. 2020 

LUM –  Ustvarjanje z naravnimi materiali 

Ko greš ven, v naravo (nekam na samo in ne tja, kjer je gneča), s pomočjo 

naravnih materialov ustvarjaj različne oblike.  

To je vzeto s spleta:  

To je pa ustvarjeno za vas: 

 

Nalogo lahko opraviš tudi kak drug dan, če ti danes vreme ali druge razmere ne 

dopuščajo sprehoda v naravi. Prepusti se domišljiji! 

______________________________________________________________________ 

 

 

MAT – Križanka 

 Preglej rešitve 11. naloge za sredo, 15. 4.: 

---- 
 

 



 Danes boš reševal naloge matematične križanke.  Ker je DZ v šoli, 

boš polja izpolnil, ko bo to možno. 

  V zvezek napiši današnji datum. 

 DZ, str. 26/17. 

 

Sproti prepiši in reši. Kjer je treba izračunati, zapiši  račun in izračunaj, npr.: 

 

VODORAVNO: 

         9415 – 9240       

 

        

         5 · 80 = 400         … in tako naprej …  

 

 

 

 

Č 



DRU – Dejavnosti v domačem kraju 

NAJPREJ POMISLI 

Kje v bližini lahko 

- greš k frizerju, 

- kupiš sadje,  

- kupiš zdravila,  

- dobiš potni list, 

- si izposodiš knjigo? 

 

 V učbeniku za DRU si na str. 56 in 57 preberi 

besedilo, pozorno oglej sliko in TLORIS Poljan.  

 

 Če dobro razmislimo, ugotovimo, da je za delovanje nekega kraja 

potrebno kar nekaj dejavnosti, ki si jih opazil na sliki v učbeniku ter o 

njih tudi prebral. Vsem tem dejavnostim rečemo STORITVENE  

DEJAVNOSTI. 

 

 

 V zvezek za DRU napiši naslov Dejavnosti v domačem kraju in prepiši 

spodnje besedilo: 

 

Za nemoteno delovanje  večjega kraja so potrebne različne storitvene 

dejavnosti: 

- trgovine,  - gledališča,  - razni uradi, 

- banke,   - komunalne službe, - hotel, 

- šole,    - občinski urad,  - bolnišnice, 

- in druge. 

Z opazovanjem stavb in napisov na njih lahko ugotovimo, katere 

dejavnosti so v domačem kraju. 

 Sedaj pa naloga zate: Razmisli in zapiši, katere storitvene dejavnosti 

imamo v Postojni (naštej jih vsaj 7). 


