
SREDA, 22. 4. 2020 

 

DRUŽBA 

Najprej odgovor na včerajšnje vprašanje. Preverite, če ste prav napisali. 

Razloži, zakaj je Ljubljana gospodarsko, prometno, kulturno, šolsko, zdravstveno in upravno 

središče države. 

- gospodarsko središče – v Ljubljani imajo sedež različna podjetja (Mercator, Lek …). 

- prometno središče – v njej je glavna železniška postaja, avtocestni križ. 

- kulturno središče – v Ljubljani je največ kulturnih ustanov – knjižnice (NUK), gledališča 

(Cankarjev dom, Drama, Slovenska filharmonija, Opera…), muzeji, galerije … 

- šolsko središče – največja univerza, veliko osnovnih in srednjih šol. 

- zdravstveno središče – v njej je naša največja bolnišnica – Univerzitetni  klinični 

center (UKC). 

- upravno središče – sedež predsednika države, vlade, parlamenta. 

Današnja tema in naslov v zvezku: SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 

Preberi besedilo v U/str. 114, 115.  

S pomočjo učbenika reši naloge na UL (učni list natisni ali naloge prepiši). 

Na spodnji povezavi boš našel še nekaj zanimivih podatkov o Evropski uniji. 

https://europa.eu/learning-corner/home_sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/learning-corner/home_sl


SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 

 

1. Preberi trditve. Obkroži črko pred trditvijo, če je trditev pravilna. 
a) Slovenija je članica EU 
b) Učenci ste državljani EU. 
c) Ko boste polnoletni, boste lahko izvoljeni v parlament EU. 
d) Če boste izvoljeni v parlament EU, boste lahko v njem govorili slovensko. 
e) V EU so vse evropske države. 
f) Evropsko unijo vodi kralj. 
g) EU ima svojo zastavo, himno, skupni praznik. 
h) EU je začela nastajati 6 let po drugi svetovni vojni v želji , da bi miroljubno povezovanje 

držav preprečilo še kakšno vojno. 
i) Vse članice EU imajo enoten denar-evro. 
j) Evropska unija je država. 
k) Sedeži EU so v Belgiji, Franciji in Luksemburgu. 

 

2. Države EU imajo skupne cilje: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________Himna EU je 

_______________________________________________ . 

3. Praznik države EU je ________________________________________ . 
 

4. Zastava EU je _________ barve z _____________ ________________, ki ponazarjajo 

____________________ . 

 

5. Izberi eno državo EU in jo predstavi.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. Slogan (geslo): 

____________________________________________________________________ 

 



 

SLOVENŠČINA 

V ponedeljek ste v zvezek prepisali opis prave kamilice. V besedilu ste tudi podčrtali 

pomembne podatke. Tvoja današnja naloga je, da pomembne podatke prepišeš v miselni 

vzorec v DZ/str. 104 – n. 2 č.  

Po počitnicah boste pri slovenščini opravili govorni nastop za oceno. Izberete lahko 

predstavitev predmeta ali predstavitev rastline. (primera si lahko ogledate v U/str. 99 – 

103). 

NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP: 

Pred govornim nastopom je potrebna priprava: 

- Izdelava miselnega vzorca  na plakatu ali PPT (glede na to, da boste govorni nastop 

najverjetneje izvedli na daljavo, bolj priporočam PPT) 

- Zapis osnutka govornega nastopa, lahko ga napišete na računalnik. 

- Pred GN mi boste oboje poslali po elektronski pošti. 

1. Predstavitev vsebuje: 

* UVOD – predstavitev (kaj je, zakaj si jo/ga izbral, velikost,…) 

* JEDRO – splošni opis (vrsta, zunanjost, notranjost, uporaba,…) 

* ZAKLJUČEK – posebnosti, zanimivosti 

 

2. Pri predstavitvi upoštevaj prvine govornega nastopa – pazi, da je govorjenje: 

- razločno, 

- glasno, 

- ustrezno hitro, 

- knjižno, 

- brez ponavljanja besed, 

- pogled je usmerjen v poslušalce. 

 

Govorni nastop naj bo dolg od 3 – 5 minut.  

Datum predstavitve: 13. maj 2020. Nekam si zapiši, da ne boš pozabil. 

Če boš imel še kakšno vprašanje v zvezi z govornim nastopom, si ga zapiši. Jutri, v četrtek se 

slišimo preko MT, takrat lahko vprašate vse, kar vas še zanima.  

MATEMATIKA 

Glej navodila od včeraj.  


