
ČETRTEK, 9.april 2020 
 

DRU 

2 uri 

Obrt in 
industrija 
 

 

-DZ,  

Računal-

nik 

zvezek 

1. ura 

-Oglej si posnetek  Obrt in 

industija in Industrija – 

interaktivna gradiva. 

 

-S pomočjo spodnjih vprašanj 

ustno odgovori : 
Kje lahko Cofu izdelajo hiško ? 

Kako poteka delo v tovarni ? 

Kaj je značilno za industrijske ali 

tovarniške izdelke ? 

Kako bo mizar izdelal hiško za Cofa ? 

Kakšna je razlika med obrtjo in 

industijo ? 

 

-DZ, str. 78 – preberi si besedilo 

Obrt in kaj pravi Cof v oblačku. 

 

1. naloga - preberi navodilo in si 

oglej fotografije. 

Samostojno reši še 2. nalogo. 

 

-Preberi si še besedilo Industrija 

in povedi v oblačku ter reši naloge 

na strani 79, 80. 
 
 

 Storitvene 

dejavnosti 

 

DZ,  

Računal-

nik 

zvezek 

2. ura 

-Interaktivno gradivo – preberi 

Kaj so storitvene dejavnsti ? ….in 

si oglej slike. 

-Interaktivno gradivo- preberi 

Javne službe in reši naloge . 



-Kot zanimivost si preberi še 

besedilo Izobrazbo pridobimo s 

šolanjem. 

-V DZ reši naloge od strain 81 do 

85. 

Zapiši v zvezek (glej na konec). 

 

ŠPO Poligon 

 

-poljubni 

predmeti 

 

 

 

 

 

Na primernem prostoru zunaj si s 

poljubnimi predmeti  postavi 

poligon. Kakšno idejo lahko dobiš v 

spodnjem prispevku: 

https://www.facebook.com/2642

92630263249/videos/65817624

8328377/?t=2 

 

Prosi starše, da posnamejo kakšno 

fotografijo poligona in seveda 

tebe! 

FOTOGRAFIJO POŠLJI 

UČITELJICI NA E-NASLOV ALI 

V SPLETNO UČILNICO DO 

14.4.2020! 

SLJ 

2uri 

Na kaj 

moramo 

paziti, ko 

naštevamo? 

 

 
 

-DZ, 

-zvezek, 

-računal- 

nik 

-Radovednih pet: Na kaj moramo 

paziti, ko naštevamo Katero 

ločilo napišemo, ko kaj 

naštevamo? Natančno preberi 

razlago o uporabi vejice. 

-V zvezek zapiši povzetek, ki je 

na koncu navodil. 

-V DZ str. 64/1, 65/vse, 66/vse, 

67/vse  reši naloge. 

 

 

 

https://www.facebook.com/264292630263249/videos/658176248328377/?t=2
https://www.facebook.com/264292630263249/videos/658176248328377/?t=2
https://www.facebook.com/264292630263249/videos/658176248328377/?t=2


 

DRU – 2 URI 

ZAPIS V ZVEZEK: 

OBRT IN INDUSTRIJA 

 

1. Nekoč so doma izdelali vse, kar so potrebovali. Tisti, ki so bili 

spretnejši, so izdelali več in te izdelke prodajali. To so bili 

OBRTNIKI (čevljarji, zlatarji, lončarji, mlinarji, krojači, urarji, 

svečarji, čipkarji…) Vse se je izdelovalo ročno in zato je bilo 

izdelkov manj, bili so dražji. 

2. INDUSTRIJA je dejavnost, pri kateri s pomočjo strojev 

izdelujejo različne izdelke. Pri izdelavi posameznega izdelka 

sodeluje veliko delavcev različnih poklicev in vsak opravlja samo 

določen del naloge. Izdelajo veliko enakih izdelkov za nizko ceno. 

(tekstilna, lesna, prehrambena, avtomobilska, kemijska, 

papirna…) 

 

 

STORITVENE DEJAVNOSTI 

opravljajo določene storitve                   nam posredujejo pridelke  

                                                                     in izdelke 

                              JAVNE SLUŽBE  

                  (skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev) 

 

storitve, ki jih plačamo                        storitve, za katere  

                                                           zagotavljajo denar  

                                                           država in občine 

 



 

SLJ – 2 uri 

ZAPIS V ZVEZEK: 

NA KAJ MORAMO PAZITI, KO NAŠTEVAMO? 

1. Kadar kaj naštevamo, napišemo vejico. 

Npr. V trgovini sem kupil kruh, mleko, sadje, meso in sok. 

2. Vejico pišemo na sredini povedi  je NEKONČNO LOČILO. Za 

vejico nadaljujemo z malo začetnico. 

 

3. Pika, klicaj in vprašaj so KONČNA LOČILA. Za njimi 

nadaljujemo z veliko začetnico. 

 

4. Pazi: PRED IN, PA, TER VEJICE NI NIKJER! 

Npr. Videl sem Toma in Ano ter Lucijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


