
Pozdravljeni, 

upam, da ste preživeli lep vikend, vreme nam je bilo kar naklonjeno.   

Najprej naj povem, da sem dobila veliko vaših čudovitih fotografij (največ 

s tehniškega dne) in celo nekaj posnetkov. Hvala vam za to. Izmed tistih, 

ki so prispele k meni do petka, sem izbrala po dve od vsakega in jih 

posredovala naprej za objavo na naši spletni strani. Upam, da si jih boste 

lahko kmalu ogledali.  

Dobila pa sem tudi nekaj zelo dobrih video posnetkov – predstavitve 

vaših poklicev. Komur še ni uspelo, ima ta teden še čas, da mi pošlje, če 

le ima to možnost.  

Moram reči, da vam gre ta šola na daljavo kar dobro od rok. Skoraj vsi 

sproti pošiljate rešene naloge in podajate potrebne informacije. Naj vas 

samo spomnim še na druge učitelje, ki vas poučujejo. Tisti, ki se jim 

morebiti še niste oglasili, prosim če to čim prej storite. Tako kot v šoli, 

moramo namreč učitelji tudi na daljavo preverjati, če opravljate vaše 

šolske obveznosti.     

Prosim vas tudi še za kakšno misel oz. sporočilo, ki bi ga želeli deliti s 

četrtošolci. Teh mi nekako primanjkuje. 

Hvala za razumevanje in lep teden želim vsem skupaj, 

učiteljica Marjetka 

Kontakt: marjetka.pozekstukelj@ospodzemelj.si 

Mobi: 051 312 740 
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PONEDELJEK (20. 4. 2020) 

SLJ: POKLICNI NAČRTI 

Pisno odgovori v zvezek: Kaj si želiš postati, ko boš odrasel? 

DZ 2, str. 62: Preberi besedilo (dvakrat). 

DZ 2, str. 63, nal. 3: Pisno odgovori na vprašanja. 

DZ 2, str. 63: Reši besedilo Dopolni in pomni. 

 

 

GUM: SOLMIZACIJSKA LESTVICA 

Vadi celo solmizacijsko lestvico (naprej in nazaj): poj in kaži z roko. 

Lahko si pomagaš z igranjem na mavrično klaviaturo, ki jo najdeš v 

interaktivnem gradivu pod naslovom Igre s toni (oznaka »polžek«). 

Poslušaj posnetek pesmi DO RE MI, ki ga prav tako najdeš v 

interaktivnem gradivu pod naslovom Igre s toni (oznaka »slušalke«). 

Besedilo omenjene pesmi imaš v DZ str. 74 zgoraj, notni zapis pesmi pa 

v DZ str. 73.  

Pesem poslušaj večkrat in poskusi zraven pripevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


