DELO NA DALJAVO 4. RAZRED
1. TEDEN 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

MATEMATIKA
Pri matematiki bomo ta teden utrjevali učno snov, ki smo jo že predelali.
Uporabljali bomo delovni zvezek (4. del). Zaposlitve so za cel teden.
Ponedeljek: DZ, str. 58, 59 + Zmorem tudi to
Torek: DZ, str. 69,72
Sreda: DZ, str. 73, 74, 75
Četrtek: DZ, str. 76, 77 (naloga 11, ki jo rešiš v šolski zvezek po načinu lijaka)
Petek: DZ, str. 78, 80, 81

SLOVENŠČINA
Pri književnosti boste obravnavali eno delo. Pri jeziku se bomo še posvetili
opisu poklica.
KNJIŽEVNOST
Berilo: stran 62 ( PIKICA IN TONČEK)
Besedilo preberi 2 krat. V zvezek zapiši naslov in avtorja. Odgovori na vprašanja
»En, dva, tri – odgovori ti«. Vprašanja prepiši v zvezek. Besedilo tudi ilustriraj.
JEZIK
1. Pred seboj imaš zelo natančen opis cvetličarja. Najprej izlušči bistvene podatke in
ključne besede. V zvezek naredi miselni vzorec, nato napiši svoj opis poklica
cvetličarja v zvezek.
Upoštevaj dogovorjena pravila pri pisanju opisa.
Odgovori na vprašanja, ki so vezana na besedilo.

CVETLIČAR
(opis poklica)
Cvetličar oblikuje različne šopke, aranžira darila, krasi prostore in izdeluje vence in
ikebane. Poleg tega skrbi za lončnice ter s cvetjem in zelenjem zasadi zunanje
površine. Osnova njegovega dela je nakup rezanega cvetja, lončnic in drugega
okrasnega blaga, vse to pa pripravi za nadaljnjo prodajo. Cvetličar mora poznati
okrasne rastline, njihovo vzgojo in vzdrževanje, poznati mora rezano cvetje in
zelenje, suhe rože in trave. Cvetličar ne more brez sredstev za vzdrževanje rezanega
cvetja, za vzgojo ter zaščito rastlin. Zato potrebuje pršilke, zalivalke, škarje, merilce
vlage in drugo. Za aranžiranje uporablja še tanko žico in vroče lepilo. Ko povezuje
šopke, uporablja ostre vrtnarske škarje za rezanje stebel in po potrebi klešče za
oblikovanje žice. Cvetličar opravlja delo na prostem, v rastlinjakih in v zaprtih
prostorih. Na prostem opravlja zasaditve ali skrbi za cvetje in zelenje, v rastlinjakih
skrbi za lončnice, v zaprtih prostorih pa oblikuje šopke in druge aranžmaje ter ureja in
pospravlja prodajne površine. Delo opravlja pretežno stoje, pogosto se mora
pripogibati.
2. Vaje vezane na besedilo
 Ali so se tvoja pričakovanja o besedilu uresničila? Si izvedel/a vse, kar te je
zanimalo?
 Odgovori. Piši v zvezek.
a) Kaj mora kupiti cvetličar, če želi opravljati svoje delo?
b) Katere so njegove glavne naloge?
c) Kaj mora poznati?
č) Čemu potrebuje zalivalke, pršilke in merilnike vlage?
d) S čim oblikuje žico?
e) Kaj si izvedel/a o tem, kje dela?
 Izberi najustreznejšo razlago besedne zveze cvetlični aranžma.
a) skladna okrasitev s cvetjem b) cvetlični šopek c) oranžna ikebana
3. Uganke o poklicih. Uganke prepiši v zvezek in dopolni manjkajoče dele. Nato
si enega od poklicev iz ugank izberi, tvori miselni vzorec in besedilo. Dodatne
podatke poišči na spletu.

UGANKE
O katerih poklicih govorijo naslednja besedila? Dopolni.
Na mejnem prehodu te ustavi mož v temni uniformi, ki pogleda v tvoj potni list. Tudi blago, ki
ga imaš v potovalki, si ogleda, in če je tega blaga več kot je dovoljeno, moraš plačati
_________________. Ta mož je __________________.
Kadar se pelješ v tuje mesto in bi se rad odpeljal na drugo stran, pa nimaš avta, pokličeš moža,
ki pripelje mimo. Vozi avto, ki ima na strehi napis _________________. Usedeš se v avto in
voznik te odpelje tja, kamor želiš. Plačaš mu za prevožene kilometre. ________________ mora
dobro poznati mesto, po katerem prevaža potnike, imeti pa mora tudi vozniški izpit, in če je
potrebno, ponuditi potniku tudi prvo pomoč.
Markova mama ima rojstni dan sredi zime. Marko nikjer ne more nabrati rož, zato zavije v
najbližjo _________________. Tam ga pozdravi _________________, ki se ukvarja z rožami.
Pozna njihova imena in ve, kaj rože potrebujejo za rast, koliko vode, sonca, vlage in gnojila.
Rože sadi v cvetličnjaku, jih neguje, presaja in skrbi, da zrastejo v zdrave rastline, ki jih bo
prodajala kupcem. Zna tudi narediti lepe šopke in en tak šopek je kupil Marko in ga odnesel
svoji mami.
V časopis pišejo ________________. Če nas je obiskal pomemben pisatelj, če je nekje
izbruhnila vojna ali so odprli novo trgovino, pridejo na prizorišče tudi ________________.
Poročajo nam o najnovejših novicah in ljudje le vključijo televizor, radio ali odprejo časopis in
že so sredi dogajanja. Seveda en __________________ ne napiše vsega. Športne dogodke
komentira športni _________________, kulturne dogodke spremljajo v kulturnem uredništvu
in za politiko skrbi strokovnjak za to področje.
4. Učni list prepiši v zvezek

PO POKLICU SEM …
1. Dopolni pare besed tako, da dodaš obliko, ki manjka.
mlekar
šivilja
mornar
baletka

optik
gradbenik
odvetnica
medicinska sestra
2. Katera beseda ne sodi k drugim? Prečrtaj jo in na črto napiši, kateri
poklic uporablja ostale besede.
injekcija, stetoskop, termometer, navijalke
dvigalka, pečica, izvijač, guma
kuhalnica, blagajna, denar, račun
violina, čopič, platno, barve
rože, gnojilo, seme, ponev

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

3. Poveži poved z ustreznim poklicem.
Nasmehnite se, poglejte v točko na steni in se ne premikajte.

zdravnik

Lase vam bom pobarvala in nekoliko postrigla.

sprevodnik

Naslednja postaja je Zidani Most.

fotograf

Zdravilo jemljite trikrat na dan.

frizerka

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Pri NIT bomo nadaljevali, kjer smo končali. Najprej dokončate zapis v zvezek in
nato rešujete naloge v delovnem zvezku.
ZAPIS V ZVEZEK:
PO ŽICAH TEČE ELEKTRIČNI KROG
Električni tok potuje po žicah do porabnikov. Elektrika sveti, greje, poganja
gospodinjske naprave, prenaša zvok, sliko in informacije…
Da žarnica sveti, mora biti električni krog sklenjen. Električni krog sestavljajo:
VIR električne energije
PORABNIK električne energije

ŽICE
STIKALO
VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE
-

elektrarne

-

akumulator

-

baterija

-

dinamo na kolesu

PORABNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE
-

luč

-

tv

-

gospodinjski aparati (hladilnik, pralni stroj, sesalec…)

-

stroji

ŽICE omogočajo povezavo med porabnikom in virom električnega toka.
STIKALO omogoča, da električni krog sklenemo ali prekinemo, ko to potrebujemo.
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA
-

poškodovani kabli, vtičnice, vtikači

-

voda v bližini električnih naprav

-

uporaba poškodovanih električnih naprav

VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Varčni aparati, cenejša tarifa, ugašanje luči, naprav…
opravila, kjer ne potrebujemo elektrike…
ELEKTRIČNA SHEMA
VIR je baterija ali električno omrežje. Električni krog je sklenjen, ko je vir z žicami ali
kabli povezan z žarnico oz. porabnikom. vmes lahko priključimo še stikalo, s katerim
prekinemo ali sklenemo električni krog.
Poenostavljenemu načinu risanja električnih napeljav rečemo ELEKTRIČNA SHEMA.

Ko si končal zapis, reši DZ, na strani 60, nalogi 2 in 3! (Nekateri imate stvari že
rešene. Nič hudega!)

DRUŽBA
Pri DRUŽBI bomo nadaljevali, kjer smo končali. Najprej dokončate zapis v
zvezek in nato rešujete naloge v delovnem zvezku.
ZAPIS V ZVEZEK:
DEL POKRAJINE SMO TUDI MI
Naše življenje je odvisno od okolja, v katerem živimo. Ljudje se prilagajamo naravnim
pojavom, hkrati pa pokrajine s svojimi dejavnostmi zelo spreminjamo (gradimo ceste,
naselja, kopljemo rove…).
Pojavi, ki so povezani s človekom in njegovimi dejavnostmi so:
- naselja
- prebivalstvo
- promet
- gospodarstvo
V DZ NA STRANI 68, 69 PREBERI IN REŠI!

GLASBENA VZGOJA
1. Pri glasbi boste ponovili pesmi, ki smo se jih naučili do sedaj.
Ponovi snov, ki smo jo že predelali.
2. Prepiši besedilo ljudske pesmi Ptičja svatba v zvezek. Ob glasbi jo bomo zapeli, ko
se vidimo.
Ljudska
PTIČJA SVATBA
So ptički se ženili
prot‘ beli Ljubljani.
Al‘ je čudo, al‘ ni čudo,
čudo more bit‘.
Je ščinkavec se ženil,
za ženo vzel je ščinkavko.
Al‘ je čudo …
Komar je z muho plesal,
da ves se svet je tresel.
Al‘ je čudo …
Se muha je napila,
si nogo je zlomila.
Al‘ je čudo …
Pošljejo po padarja,
po Jurija Žnoblarja.
Al‘ je čudo …
Pa preden ta priteče,
že muhi kri odteče.
Al‘ je čudo …
Trala la la la la la la la, trala la la.
La la la trala la, trala la la la la la.
La la la trala la, trala la la la la la.

LIKOVNA VZGOJA
1. Likovno se boste izražali pri književnosti (ilustracija prebranega besedila).
2. Pri slovenskem jeziku ilustriraj poklic, ki ga boš opisoval.

ŠPORTNA VZGOJA

Ker se ne moremo pomeriti med štirimi ognji ali v »touchballu« se bomo te dni morali
znajti po svoje. Vsako jutro naredi raztezne vaje in poskrbi, da poženeš kri po žilah.
Za vse ostalo, bomo poskrbeli, ko se vrnete v šolske klopi !!!
Spodaj imate prikaz razteznih vaj.

