
TOREK, 22. 12. 2020 

Če imate kakšno težavo ali vprašanje se vidimo na videosrečanju. 

 

DRU 

Danes in jutri bomo ponavljali snov: SODELOVANJE MED LJUDMI. Svetujem vam, da greste 

danes čez prvih 10 vprašanj, jutri pa še čez ostale. Pomagajte si z učbenikom, zvezkom, 

posnetki. 

(Podčrtana vprašanja so osnovna in pomembna.) 

Ustno odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj pomeni selitev? 

2. Naštej in opiši vzroke za selitve. 

3. Naštej vrste selitev ljudi. Za vsako vrsto selitve podaj primer. 

4. Kdo so izseljenci in kdo zdomci? 

5. Kakšne so posledice selitev ljudi? 

6. Naštej in opiši razlike med ljudmi.  

Naštej nekaj različnih jezikov, ras, ver... 

7. Zakaj ljudje med seboj sodelujemo? 

8. Kaj je to prosti čas, čemu je namenjen? 

9. Naštej nekaj koristnih prostočasnih dejavnosti. 

10.  Naštej oblike sodelovanja med ljudmi v skupnosti.  

11.  V katero krajevno skupnost spada vaš blok, hiša?  

Zakaj se ljudje združujemo v krajevne skupnosti? 

12.  Kakšna so lahko združenja?  

Povej primer za organizirano, neorganizirano, obvezno, prostovoljno združenje? 

13.  Zakaj misliš, da se združujejo ljudje, ki imajo podobne težave? 

14.  Kaj je to tolpa? 

15.  Katera društva in organizacije delujejo v tvojem domačem kraju? 

16.  Vsi ljudje imamo enake pravice. Naštej in opiši nekaj človekovih pravic. 

17.  Naštej organizacije, ki se ukvarjajo s kršitvami človekovih pravic in pomočjo ljudem 

pri skrbi za njihove pravice. 

18.  Zakaj pride do revščine? Kako se revščina kaže? 

19.  Naštej in opiši nekaj otrokovih pravic. 

 



 

MAT 

Rešite naloge v DZ str. 153 (DALJICA). 

 

 

 

 

SLJ 

BERILO str. 28 

Feri Lainšček: LEDENE ROŽE 

Ledene rože so cvetlicam podobne tvorbe iz ledu. Naredijo se tudi na okenskem steklu, ko 

je zunaj hud mraz. 

 

 

 

 

 

2x glasno preberi pesem, v zvezek zapiši naslov, kot zgoraj, in pod naslovom zapiši odgovore 

na vprašanja (! s celimi povedmi): 

1. Kaj zanima deklico Ferdinando? 

2. V katerem letnem času lahko opazuješ ledene rože na oknih. Kaj vse je še značilno za 

ta letni čas? 

3. Kdo napravi ledene rože in kdo jih zaliva? 

4. *Na internetu poišči slike ledenih rož in nariši kakšno v zvezek. 

*Po želji. 

 

 

FOTOGRAFIRAJ REŠENE 

NALOGE V DZ IN POŠLJI!  

FOTOGRAFIRAJ ZAPIS V 

ZVEZKU IN POŠLJI!  



 

ŠPO 

 

Danes in jutri se dobro razmigajte in zabavajte ob poslušanju praznične glasbe. 

Danes vam za primer pošiljam naslednji posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0537N77QPs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0537N77QPs

