
NARAVOSLOVJE  IN TEHNIKA ---------------------vlasta.prevolsek@guest.arnes.si 

Dragi četrtošolec/četrtošolka! 

Pred tabo  je 3. teden učenja  na daljavo.  Prepričana sem, da si pri delu  že 

samostojen/samostojna  in  da  po nepotrebnem  ne boš  obremenjeval/a 

svojih staršev. Datuma dejavnosti in naloge si lahko razporediš tudi po svoji 

presoji, pomembno je le, da jih opraviš.  

Najpomembnejše pa je, da  ohraniš svoje  zdravje  in prav tako  tudi tvoji 

domači.  

ŽELIM TI USPEŠNO DELO! 

3.TEDEN /30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

1. 4.   2020                                                                                                2.  šolski uri  

Učna enota:  NEVARNE SNOVI OZNAČUJEMO S POSEBNIMI ZNAKI   

Delo z U/82, 83    in interaktivnim  gradivom RADOVEDNIH PET   
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev 
 

V   prejšnjem tednu si spoznal/a: 

 različne snovi  imajo najrazličnejše lastnosti  

 trdne snovi lahko trgamo,  gnetemo, tremo, režemo oz. žagamo, 
drobimo, stiskamo… 

 orodja so običajno izdelana iz trdnejših snovi  (npr. železo naredi rez v 
zlatu) ipd.  

 lastnosti snovi izkoriščamo tako, da iz njih izdelujemo uporabne 
predmete in orodja.  

Ponovi snov ob prejšnjem zapisu v zvezku (večkrat preberi in ponovi). 
 
ALI  
  
PONOVI SNOV   OB VIDEO POSNETKU  
Radovednih 5/interaktivno gradivo  
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev  
SNOVI RAZVŠČAMO PO NJIHOVIH LASTNOSTIH  
 
NAPOVED UČENJA 
Spoznal/a boš, da nekatere nevarne snovi označujemo  S POSEBNIMI 
ZNAKI. 
 

mailto:vlasta.prevolsek@guest.arnes.si
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev


 
 
TVOJE DELO: 
 

 DELO Z UČBENIKOM U/82 
Preberi: 
 moder oblaček in pogovor med Jakom, Nežo in Filipom. 

 SPOZNAJ POSEBNE ZNAKE ZA NEVARNE SNOVI  in preberi kaj pomenijo  

 Delo v zvezku/ napiši naslov,  nariši znake in zapiši  kaj pomenijo. 

 Prepiši spodnje besedilo  
 
Primer: 

NEVARNE SNOVI 

 

 
 
vnetljiva snov 

 

Nekatere snovi, npr. čistila, ki jih uporabljamo, so nevarne za bitja 
in okolje. Na njih so posebne oznake. Hraniti jih moramo tako, da so 
nedosegljive otrokom. V primeru stika ali zaužitja obiščemo 
zdravnika in s seboj vzamemo embalažo. NEKATERE SNOVI SO 
SMRTNO NEVARNE! 
 

 Odgovori na vprašanji U83/1 in 3. (Vprašanj ni treba prepisati, 
odgovarjaj na vprašanja v celih povedih).  
 

 Snov ponovi  tudi  interaktivnem gradivu  
NEVARNE SNOVI OZNAČUJEMO S POSEBNIMI ZNAKI 
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev  

 
NEOBVEZNA NALOGA 

  Skupaj s starši razišči ali imate doma nevarne snovi in preglej znake 
na embalaži. 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev


3. 4.   2020                                                                                                1.  šolska ura  

Učna enota:  SNOVI TUDI SHRANJUJEMO  v povezavi s SLJ (branje besedila z 
razumevanjem) 

Delo z U/84, 85     
 

TVOJE DELO: 
 

 Preberi snov v učbeniku  U 84 in 85 

 Oglej si fotografije shranjevanja nekaterih snovi  U 84, 85 

 Zapiši v zvezek naslov  SNOVI TUDI SHRANJUJEMO 
 
IZBIRAJ MED NALOGAMI 
 
1. Prepiši besedilo v rumenem oblačku (Moram vedeti) 
ALI 
2. Odgovori na vprašanja (zapiši odgovore v celih povedih).  

 
****DODATNO DELO/NEOBVEZNO 

 Razišči, kako so včasih shranjevali  (npr. mleko, marmelado, moko itd.)  
in koliko je bilo odpadne embalaže? /po telefonu vprašaj babico ali 
dedka  

 

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA/NEOBVEZNO 
 

 Spremljaj IZODROM, posebno oddajo za otroke 
ki je na sporedu na TV SLO 1 vsak dan, od 9.10 – 10.00.  
 
30. marec 2020  
Res čuden kamen: Dihanje, dokumentarna serija, 1/10 
Kjer boš izvedel/a, kako je nastal ta veliki kamen, ki mu pravimo naš 
planet 
 
31.marec 2020  
Res čuden kamen: Vihar, dokumentarna serija, 2/10 

 
            1.april 2020  

Res čuden kamen: Ščit, dokumentarna serija, 3/10  
  
2. april 2020 !!!! 
Res čuden kamen: Stvarjenje, dokumentarna serija,4/10 



Četrta oddaja govori o čudežu življenja. Izvemo, kako je življenje na 
Zemlji nastalo in kolikšna naj bi bila verjetnost, da obstaja tudi drugje 
v vesolju. 
3. april 2020 
Res čuden kamen: Preživetje, dokumentarna serija, 5/10 
 

 


