
  

Torej če ne bereš, je tako, kot da ne znaš brati. Ne pozabi na branje.  
 

SREDA, 8. 4. 2020 
 
Pozdravljen/-a! 
 
 
DRU: Gospodarske dejavnosti 
 
Preberi učbenik na strani 68 in 69.  
 
V zvezek zapiši: 

 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
Gospodarske dejavnosti so dejavnosti, ki proizvajajo stvari, predmete za zadovoljevanje potreb. 
 
Kmetijstvo in ribištvo sta dejavnosti, s katerima pridobivamo hrano. 
 
Kmetijstvo delimo na poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in vinogradništvo. Med posebne oblike 
kmetijstva, ki zahtevajo precej ročnega dela, spadata vrtnarstvo in cvetličarstvo. 
 
Sorodna dejavnost je gozdarstvo, ki nas oskrbuje z lesom. 
 
 
 
Poišči fotografije ali nariši  gospodarske dejavnosti: živinoreja, poljedelstvo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, ribištvo, gozdarstvo 
 
Pod vsako fotografijo ali risbo napiši vsaj eno poved. Kaj ta fotografija ali risba 
prikazuje. Pomagaj si z besedilom zraven fotografij v učbeniku na strani 68 in 69.  
 
 
 
 
 
 
 



V zvezek odgovori na naslednja vprašanja. 
 
Dobro opazuj okolico domačega kraja v kolikor ti to trenutna situacija omogoča. 
Spomni se na gospodarska poslopja (hlev, svinjak, kokošnjak …), kmetijske stroje ter 
rabo zemljišč. Odgovori na vprašanja. 
 
a) Kaj pridelujejo na kmetijah ali večjih posestvih v okolici tvojega kraja? 
 
b) Katera kmetijska dejavnost je najpogostejša? 
 
c) Po čem sklepaš oziroma kako se to vidi v pokrajini? 
 
č) Kaj meniš, zakaj se kmetje pri vas ukvarjajo prav s temi dejavnostmi? 
 
d) Ali je hrana, ki jo uživaš, pridelana v tvojem kraju? Zakaj tako misliš? 
 
 
SLJ: Reši delovni zvezek 2. del na strani 76, 77 in 78.  
 
Rešitve 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



MAT: Obdelava podatkov – Prikazi  
 
V zvezek reši naloge 1, 3 in 4 iz učbenika na strani 62 in 63. Rezultate nalog 
preveri z rešitvami na koncu učbenika.  
 
 
NIT: Kraljestvo rastlin 
 

 Preberi učbenik na strani 66, 67, 68 in 69.  
 
 

 Odpri povezavo https://eucbeniki.sio.si/nit4/1323/index.html.  
 
Preberi in reši naloge, dokler ne prideš do poglavja Kraljestvo živali. Herbarija ti ni 
potrebno narediti. Naslednjo uro boš naredil zapis v zvezek.  
 

 
 
 
 
ŠPORT 

Svetujem ti, da vaje izvajaš zunaj, na svežem zraku. 

LOVLJENJE: Najprej se dobro ogrej z lovljenjem. K igri povabi starše, brate ali sestre. Igra 

naj traja vsaj 3 minute.  

GIMNASTIČNE VAJE:  Danes ti vodiš ogrevanje. Izberi si najmanj 10 gimnastičnih vaj in 

jih izvedi. Pazi, da jih izvajaš pravilno, da ne bo prišlo do poškodb. Vaje izvajaj od glave do 

nog. 

NOGOMET: ZAUSTAVLJANJE ŽOGE 
Tudi danes nadaljujemo z nogometom. Do sedaj smo se naučili že osnovnih 

udarcev in vodenja žoge. Sedaj pa nas čaka zaustavljanje žoge. 

Najprej odpri spodnji internetni naslov in si večkrat oglej posnetka podajanja in 

sprejemanja oz. zaustavljanja žoge pri nogometu: 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-in-sprejemanje-zaustavljanje-

zoge/ 

Preden začneš s konkretnim delom, preberi spodnje besedilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje žoge je element, s katerim spravimo žogo, dobljeno od soigralca, pod svojo kontrolo. 

Glede na gibanje žoge razlikujemo več načinov sprejemanja žoge. Spodaj sta predstavljena dva: 

 Podajanje žoge v steno z notranjim delom stopala in zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala 

Igralec poda žogo v steno z notranjim delom stopala. Žoga se odbije od stene, igralec jo zaustavi z 

notranjim delom stopala. 

 Podajanje žoge v steno z nartom in zaustavljanje žoge s podplatom 

Igralec poda žogo v steno z nartom. Žoga se odbije od stene, igralec jo zaustavi z s podplatom. 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1323/index.html
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-in-sprejemanje-zaustavljanje-zoge/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-in-sprejemanje-zaustavljanje-zoge/


 

 

 

 

Pripravi si nogometno žogo (lahko je tudi katera koli druga žoga) in poišči steno, v katero boš 

brcal žogo. Stopi 2 metra od stene. Vsako izmed spodnjih vaj poskusi izvesti vsaj 10-krat: 
- žogo brcaj v steno z notranjim delom stopala in jo tudi zaustavi z notranjim delom stopala 

(najprej brcaj lahno in nato vedno močneje, spreminjaj tudi razdaljo od stene); 

- žogo brcaj v steno z nartom in jo zaustavi  s podplatom (najprej brcaj lahno in nato vedno 

močneje, spreminjaj tudi razdaljo od stene). 

 

Pri naslednjih dveh vajah ne potrebuješ stene. Izvedi jih vsaj 10-krat: 
- žogo vodi po prostoru, na znak pa jo čim hitreje zaustavi (znak si lahko daš sam, lahko pa ti ga 

da nekdo drug; to je lahko pisk, plosk …); 

- brcni žogo naprej, nato steci za njo in jo zaustavi.  

Pri naslednjih vajah pa boš potreboval par, zato k igri povabi starše, brate ali sestre. Poiščita si 

raven in dovolj velik prostor. Pazita, da bosta pravilno zaustavljala žogo. Izvedita naslednje 

vaje (vsako vsaj 10-krat): 
- Postavita se v par in si podajajta žogo. Udarjajta in zaustavljajta jo z notranjim delom stopala. Na 

začetku naj bo razdalja med vama manjša, postopno pa jo povečujta. 

- Postavita se v par in si podajajta žogo. Udarjajta jo z nartom, zaustavljajta pa jo s stopalom. Na 

začetku naj bo razdalja med vama manjša, postopno pa jo povečujta. 

- Postavita se v par in imejta večjo razdaljo. Prvi izmed para naj vodi žogo do določene točke 

(sama si jo določita, lahko si jo tudi označita) in jo od tam poda sovadečemu, nato pa se vrne 

nazaj na izhodiščno mesto. Drugi v paru podano žogo zaustavi, jo spet vodi do določene točke in 

poda nazaj prvemu.  

 

PODAJANJE IN ZAUSTAVLJANJE  ŽOGE V KROGU 

Če pa imaš na voljo več soigralcev (seveda s tem mislim družinske člane), pa si lahko žogo 

podajate še v krogu. Poiščite si primeren prostor in se postavite v krog. Prvi igralec, ki ima 

žogo, jo poda komurkoli v krogu. Le-ta žogo z nogo zaustavi ter jo potem poda naslednjemu 

… Tako se igra nadaljuje. Žogo si podajajte z notranjim delom stopala. 

 

 


