
                                          
 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

SLJ 

     Zaporedna št. ure: 142. 

Datum:  

7. 5. 2020 

Učiteljica:  

Mojca Starešinič 

Tema: Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo? 
 

Pripomočki: SDZ 2, str. 70 - 71 

Namen učenja: 

 Ponavljanje in utrjevanje znanja 
 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš: 

 utrdil/a svoje znanje o branju, razumevanju in vrednotenju opisa poklica, 

 poimenoval/a poklice moških in ženskih oseb, 

 vstavil/ vejice pri naštevanju, 

 povzel/a vsebino opisa poklica z miselnim vzorcem (tj. navajanje bistvenih podatkov), 

 uporabljal/a svoje znanje v vsakdanjem življenju, 

 Utemeljil/a svoje mnenje. 

 

Potek dela:  

 
Danes nadaljuješ včerajšnje delo. 

 

 SDZ 2, str. 70 
 

6. naloga 
S to nalogi utrjuješ svoje znanje, kako si pri branju pomagamo z miselnim vzorcem. 
Pomagaj si z besedilom na strani 69. 
Pogovori se pa sam s sabo. 

 



                                          
7. naloga  

Z nalogo boš utrdil/a pisanje besedila. 
 

 SDZ 2, str. 71 
Razmisli in odgovori.  

Preberi vprašanja naših junakov in jim odgovori.  
 

Naslednje naloge napiši v zvezek za SLJ. 
 
1. Poimenovanjem za različne poklice pripiši ženske oblike. 
 
vrtnar _________________________                  arhitekt ___________________________ 

igralec ________________________                   novinar ___________________________ 

znanstvenik ____________________                   živinozdravnik _____________________ 

 

 

Za tiste učence, ki zmorejo in želijo več: 

 
2. Ustrezno poveži. 
 
Krovec 

Krojač 

Kmet 

Strugar 

Rudar 

 

 

 

 

 pridobiva rudo. 

 kroji in šiva obleke, perilo in druge 

tekstilne izdelke.  

 skrbi za živali in pridelavo poljščin. 

 s strešno kritino pokriva strehe 

različnih objektov. 

 s struženjem obdeluje kovino. 

 

3. Vstavi vejice, kjer je potrebno. 
 
Mama je na vrtu posadila solato peteršilj redkev in korenje.  

V dedkovem sadovnjaku rastejo jablane hruške in slive.  

Na izletu smo si ogledali Celje in njegovo okolico. 

Na mizi so bili zanimivi pogrinjki  kristalni kozarci in srebrni pribor.  

Luka je pri svojem delu uporabil šestilo risalni list in ravnilo.  

Kdo pri svojem delu uporablja škarje glavnik in ogledalo?  

Dvoživke so prilagojene življenju v vodi in na kopnem.  

 

 

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? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti, če so navodila razumljiva. Imaš težave z razumevanjem vsebine? 
Kje ti lahko pomagam? 
 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 

 

 

 

Rešitve: 

1.  

vrtnar  - vrtnarica                                  arhitekt - arhitektka 

igralec - igralka                                     novinar - novinarka 

znanstvenik  - znanstvenica                 živinozdravnik – živinozdravnica 

 

2.  

Krovec - s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov. 

Krojač kroji in šiva obleke, perilo in druge tekstilne izdelke.  

Kmet skrbi za živali in pridelavo poljščin. 

Strugar s struženjem obdeluje kovino. 

Rudar pridobiva rudo. 

 

3. 

Mama je na vrtu posadila solato, peteršilj, redkev in korenje.  

V dedkovem sadovnjaku rastejo jablane, hruške in slive.  

Na izletu smo si ogledali Celje in njegovo okolico. 

Na mizi so bili zanimivi pogrinjki, kristalni kozarci in srebrni pribor.  

Luka je pri svojem delu uporabil šestilo, risalni list in ravnilo.  

Kdo pri svojem delu uporablja škarje, glavnik in ogledalo?  



                                          
Dvoživke so prilagojene življenju v vodi in na kopnem.  

 


