
Ponedeljek, 25. 5.  

Slovenščina  

 Preveri rešitve ponedeljkovih nalog.  

 V zvezek prepiši: 

Čemu izdelujejo reklame? 

Reklama je propagandno besedilo – sporočevalec želi z njim pridobiti  naslovnika, da bi kupil 

njegov izdelek/uporabil njegovo storitev ipd. 

Sporočevalec:  

 hvali posebnosti in učinkovitost izdelka, 
 uporablja besedne in nebesedne  prvine, ki pritegnejo naslovnikovo pozornost in 

zbujajo prijetna čustva, 
 prednosti in učinkovitost izdelka pogosto poudarja s pritegovanjem majhnih otrok, 

srečnih družin, znanih oseb (športnikov, igralcev), strokovnjakov (zdravnikov, 
zobozdravnikov), 

 na naslovnika poskuša vplivati s kratkim, duhovitim, privlačnim besedilom, 
 dele vidne oz. zapisane reklame napiše z različno velikimi črkami, pogosto doda 

fotografije/ilustracije in geslo, tj. kratko poved, ki je vsebinsko in jezikovno 
nenavadna, pogosto pa tudi likovno poudarjena. 

 

 Reši naloge na straneh 98 in 99. 

 

Družba 

 Preveri rešitve četrtkovih nalog.  

 V zvezek prepiši vprašanja in nanje odgovori:  

PONOVITEV SNOVI: Novi vek 

1. Kdaj se je začel novi vek? S katerim dogodkom to povezujemo? 

2. Kdaj se je končal novi vek? S katerim dogodkom to povezujemo? 

3. Kakšne spremembe je novi vek prinesel gospodarstvu in industriji? 

4. Naštej 3 izume novega veka in zapiši, kateri se ti zdi pomemben in zakaj?  

5. Katera je 1. knjiga v slovenščini, kdaj je izšla in kdo je za to zaslužen? 

6. Na katerih 5 dežel je bilo razdeljeno današnje slovensko ozemlje? 

7. Katera ja bila osrednja slovenska dežela, katero je bilo njeno glavno mesto in kaj vse 

je obsegala?  

8. Del katere zgodovinske dežele je bil kraj, v katerem živiš? 

9. O čem je pisal Janez Vajkard Valvasor v svojem delu? Kako se je to delo imenovalo? 

10. Kako smo Slovenci povezani s prvo svetovno vojno? 

11. Kdaj se je 1.sv.vojna začela? Kaj je bil povod zanjo?  



Zoom učilnica ob 10.00 

 Pripravljene imejte zvezke in delovne zvezke za slovenščino.  

 Povezava: 

https://us04web.zoom.us/j/75785376493?pwd=Q2lFZnhQeTNxNjM0L0VtWk1XbWNJZz0
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Zoom učilnica ob 11.00  

 Pripravljene imejte zvezke in delovne zvezke za matematiko.  

 Povezava:  

https://us04web.zoom.us/j/72790581223?pwd=U1VZczU3ekNsdk50YjAwbjQyWURmQT09 

 Po Zoom učilnici sledijo dodatna navodila za delo.  

https://us04web.zoom.us/j/75785376493?pwd=Q2lFZnhQeTNxNjM0L0VtWk1XbWNJZz09
https://us04web.zoom.us/j/75785376493?pwd=Q2lFZnhQeTNxNjM0L0VtWk1XbWNJZz09
https://us04web.zoom.us/j/72790581223?pwd=U1VZczU3ekNsdk50YjAwbjQyWURmQT09

