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

Dragi četrtošolec/četrtošolka! 

V tem tednu boš učno snov ponovil/a, utrdila/a in poglabljal/a. 

Danes sem ti pripravila navodila za pouk malo drugače. Prejel/a jih 

boš preko glasovnega videa. Pozorno jim prisluhni. Če pa navodil ne 

moreš poslušati, mi piši na moj e-naslov in skupaj bova poskušala/li 

rešiti problem. 

ŽELIM TI USPEŠNO DELO! 

4.TEDEN / 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

9. 4.  in  10.4.  2020                                                                               3  šolske ure  

Učna enota:  TRDNE TEKOČE IN PLINASTE SNOVI 
NEVARNE SNOVI OZNAČUJEMO S POSEBNIMI ZNAKI  
SNOVI TUDI SHRANJUJEMO  ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje 

 
Delo z   interaktivnim  gradivom RADOVEDNIH PET   
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev 
 

 
POSLUŠAJ VIDEO GLASOVNA NAVODILA/ODPRI POVEZAVO 
 
1. korak:klikni na povezavo 
https://wetransfer.com/downloads/b0d570475fac4d56a99a6e41309b6ef020200401080107/997

27acc329fbde2f2baa9c34c9cf89120200401080107/773a7a  
 
2. korak:klikni na puščico 

 

3.korak:odpri dokument/video 
 

 

mailto:vlasta.prevolsek@guest.arnes.si
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://wetransfer.com/downloads/b0d570475fac4d56a99a6e41309b6ef020200401080107/99727acc329fbde2f2baa9c34c9cf89120200401080107/773a7a
https://wetransfer.com/downloads/b0d570475fac4d56a99a6e41309b6ef020200401080107/99727acc329fbde2f2baa9c34c9cf89120200401080107/773a7a


 

 

ČE GLASOVNA NAVODILA NE SLIŠIŠ, PREBERI TUKAJ NAVODILA ZA DELO: 
 

TVOJE DELO: 

 Odpri si   Radovednih 5/ 4. r./interaktivno gradivo /STANJA SNOVI 
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev  
 
PONOVITEV /TRDNE , TEKOČE IN PLINASTE SNOVI 
 

 Oglej si tri  video posnetke (1. trdne snovi 2. plini in 3. tekočine) 

 Ponovi snov ob posnetkih 
 
PONOVITEV / NEVARNE SNOVI OZNAČUJEMO S POSEBNIMI ZNAKI 
 

 Pojdi na vsebino Nevarne snovi /polistaj naprej 

 Ponovi znake za nevarne snovi, kaj pomenijo  

 Reši nalogo z oznako  »svinčnik«/opis v oblačku dodaš k ustreznemu 
znaku za nevarne snovi 

 

PRIMER: 

VNETLJIVO 
 

Zapis v oblačku: 
 

Snov se v stiku z iskro ali zelo 
vročim predmetom hitro 
vname. 

 
PONOVITEV / SNOVI TUDI SHRANJUJEMO  NI v interaktivnih navodilih 
 

 Razišči shranjevanje snovi v tvojem domu/zvezek za NIT  
(Nariši npr. 5 primerov ) 
 
PRIMER: V našem domu shranjujemo jabolka v leseni gajbici… 
 

1.  
 
 

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


*** DODATNO  DELO /NEOBVEZNO 
 

  Naloge na UL (reši ustno ali prepiši v zvezek)  
Priložene so tudi rešitve. 

 

 

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.  
 
Spremljaj še naprej oddajo  »Res čuden kamen«, če ti je všeč in te 
zanima. 
 

 


