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Predmet Dejavnost 

RU 
 

VIDEOKONFERENCA: 

- Ob 10.00 se »vidimo«  na razredni uri preko programa ZOOM. Tisti, ki se videokonference ne boste 
mogli udeležiti, ga bo učiteljica poklicala po telefonu.  
Potek konference: 

1. Preverjanje tehničnih zahtev in dogovori (izklop mikrofona, pogled galerije …) 
2. Pozdrav in preverjanje prisotnosti. 
3. Učenci imate besedo.*  
4. Razno.  

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

24. PET., 17. 4. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

 

OBRAVNAVA BERILA:  

Vid Pečjak: DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI (Berilo, 98–101) 

- V berilu poišči pravljico, preberi si o avtorju in uvodno besedilo na 

modri podlagi. 

- Ustno odgovori na vprašanja v rubriki Dejavnosti pred branjem. 

- Na spletni strani www.radovednih-pet.si v zavihku Berilu* poišči to 

pravljico in jo poslušaj. 

- Preberi besedilo enkrat na glas. 

-* Na www.radovednih-pet.si 
odpri Berilo – interaktivno 
gradivo z multimedijsko vsebino 
– Proza – Drejček in trije 
Marsovčki. Nato pritisni na 
gumb »slušalke« in prisluhni 
zvočnemu posnetku pravljice. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

GUM 
 

PONAVLJANJE  IN  UTRJEVANJE: 
Kviz »Milijonar« 

Naloga je do 24. 4. 2020. 
 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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*Minilo je skoraj pet tednov, odkar so šole zaprle vrata. Najbrž se je v teh tednih pri vas doma 
marsikaj zgodilo.  
 

Vsak učenec poskuša odgovoriti na naslednje iztočnice/vprašanja: 

a) Izberi en (prijetnejši) dogodek (ponavljajoč/enkraten), ki ga želiš »deliti« s sošolci.  

b) Izberi največ dve dejavnosti/nalogi, ki sta bili zate v okviru pouka na daljavo 

zanimivi/sproščujoči/ustvarjalni. 

c) Izberi tudi nekaj (doživljaj, izkušnjo …), kar si doživel v teh petih tednih, in bi želel čim prej 

pozabiti.  

 
Naslednja videokonferenca (petek, 24. 4. 2020):  

 poročilo o bonih za delo (z boni nadaljujemo do odprtja šole) 
 izbereš nekaj iz domačega okolja, kar bi želel pred kamero pokazati sošolcem 
 … 

 
 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  
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