
                                          
 

 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

DRU - KIZ 

Zaporedna št. ure:  

52. 

Datum:  

3. 4. 2020 

Učiteljica: 

Nataša Trajkovski 

Mojca Starešinič 

Tema:  
EKO BRALNA ZNAČKA 
ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI – vloga posameznika v prizadevanju za ohranjanje 
čistega okolja 
 

Pripomočki: PPTX projekcija, kviz  

Namen učenja: 

 Opraviti EKO BRALNO ZNAČKO 

 Poznati onesnaževalce okolja in razumeti svojo vlogo pri prizadevanju za ohranjajne čistega 
okolja 

 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko: 

 Preberem PPTX in opravim današnje naloge, 

 poznam glavne onesnaževalce okolja, 

 znam pojasniti, kako sam/a vplivam na onesnaževanje okolja, 

 vem, kaj so odpadki in znam opisati pravilno ravnanje z odpadki, 

 poznam pomen recikliranja, 

 opišem svojo vlogo pri prizadevanju za urejenost domačega kraja, 

 rešim kviz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če bi bili danes v šoli, bi se sedaj odpravili v knjižnico h knjižničarki Nataši. Ker smo doma, je 

ga. Nataša za vas pripravila uro knjižnične vzgoje na daljavo. Že ves teden imamo pri NIT temo 

o ločevanju odpadkov in recikliranju in tudi v naslednjem tednu bomo nadaljevali. Pri DRU se 

snov ravno tako nanaša na ekologijo.  

 

 Zato te vabiva, da najprej odpreš povezavo do PPTX in preveriš današnje naloge: 

https://drive.google.com/file/d/1KXo3WhPCJ1Jb83CMlvVzRVh3hIyTrYVm/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1KXo3WhPCJ1Jb83CMlvVzRVh3hIyTrYVm/view?usp=sharing


                                          
 Po končanem branju in učenju s pomočjo PPTX te čaka še ena naloga, ki jo moraš opraviti – 

kviz, s katerim boš dokazal/ a, da si uspešno dosegel/ la kriterije.  

 

 Za reševanje kviza klikneš tukaj: https://forms.gle/5JXToTvsK8QDHKsd8 

 

 Preveri spodaj še vprašanja za samovrednotenje. 

 

 
 

Z učiteljico Natašo te lepo pozdravljava in ti želiva prijeten konec tedna. Imej se lepo in ostani 
zdrav/a. 
 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 

Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 

Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 

vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 

 

 

https://forms.gle/5JXToTvsK8QDHKsd8

