
                                          
 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

SLJ 

     Zaporedna št. ure: 131 

Datum:  

9. 4. 2020 

Učiteljica:  

Mojca Starešinič 

Tema: Kako predstavimo svoje poklicne načrte 

Pripomočki: SDZ 2, str. 62 - 63 

Namen učenja: 

 Znaš zbrati podatke o poklicnih načrtih in tvoriš besedilo, kjer predstaviš svoje poklicne 
načrte. 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko: 

 bereš, razumeš, doživljaš, vrednotiš in povzameš enogovorno neumetnostno besedilo, 

 zbereš podatke o poklicnih načrtih in tvoriš besedilo, kjer predstaviš svoje poklicne 
načrte, 

 razvijaš ustvarjalnost. 
 

 

V SDZ 2 si v zadnjih urah  prebral/a kar nekaj besedil, v katerih si spoznal različne poklice.  

Naučil/a si se tudi, kako iz danih ključnih besed sestaviš besedilo, v katerem opišeš določeni 

poklic. Danes boš prebral/a besedilo še o enem zelo zanimivem poklicu. 

 

SDZ 2, str. 62, nal. 2 

Glasno in zbrano preberi besedilo. 

V besedilu je kar nekaj neznanih besed, ki so povezane s poklicem zdravnika. Mogoče ti jih 

bodo lahko razložili starši, mogoče imate doma SSKJ ali pa vprašaj »strica googla«. 

 

SDZ 2, str. 63, nal. 3 

Ustno odgovori na vprašanja. 

Če si zbrano prebral besedilo, pri odgovorih ne boš imel/a težav, sicer opis poklica zdravnika 

ponovno preberi. 

 
 



                                          
 
TVOJA NALOGA: 

Verjetno imaš v mislih, kaj boš po poklicu, ko odrasteš. Napiši spis, kot ga je napisal Miha.  

Nekaj navodil za pomoč: 

- Predstavi svoj poklicni načrt. 

- Besedilo tvori na uvod, jedro, zaključek. 

- Poišči potrebne podatke o poklicu (glej snov zadnjih ur v SDZ). 

- Podatke uredi v besedilo. 

- Besedilo napiši v šolski zvezek. Napiši naslov: Ko bom velik/a, bom ……….. (namesto 

pikic napiši izbrani poklic). 

- Potrudi se tudi pri ličnem zapisu. 

 
 
 

 

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 

 

 

 

 


