
SLOVENŠČINA 

Datum: sreda, 25. 3. 2020 

 

Učna enota: KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI 

 

 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

 

Prejšnjo uro si spoznal, katerim besedam pravimo SAMOSTALNIKI. 

Znaš to ponoviti? 

 

Samostalniki so besede,ki poimenujejo osebe, rastline, živali stvari in pojme. 

 

   Preveri 
Poišči samostalnike v povedih in jih izpiši/označi. 

 

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši 

otroke in dekleta. Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi 

pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem 

zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

 

Rešitve in razlaga 

Kleščar   - oseba 

S kleščami = klešče (slovarska oblika→tako kot piše v slovarju) – stvar 

Dekleta- oseba 

S kleščami- stvar 

Otroke= otrok-oseba 

Dekleta – oseba 

Skupini – pojem 

Lik – pojem 

Pepeljuhar- oseba 

Oblačila- stvar 

Dvorišču- pojem 

Pepel- stvar 

Zdravje- pojem 

Letino= letina- pojem 

  

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši otroke in 

dekleta. Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi pepeljuhar, oblečen v 

strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 



Zdaj pa k današnji učni snovi, ki jo večina že pozna in vam bo samo za ponovitev 

in utrditev snovi. Nato se bolj posveti dodatni nalogi, ki tvoje znanje nadgrajuje.  

 

Razlaga 

 

Samostalnikom lahko določimo spol. 

Konj = samostalnik moškega spola 

Vaza = samostalnik ženskega spola 

Ogledalo = samostalnik srednjega spola 

 

Samostalniki so torej lahko moškega, ženskega ali srednjega spola. 

 

Kako pa vem, da je npr. konj moškega spola? 

 

Nič lažjega. V pomoč mi je beseda tisti konj, ne morem namreč reči tista konj. 

Za ženski spol  tista vaza , za srednji spol pa tisto ogledalo. 

 

Zapis v zvezek 

 

 

             SPOL SAMOSTALNIKA          SDZ/54-57 

 

 

 

moški spol               ženski spol                srednji spol 

      TISTI                     TISTA                        TISTO  

pes, avto, oče         torta, mama, palma        dete, bitje, lepilo 

 
 

 

 

Katerega spola pa so naslednji samostalniki? 

Družine, cesarji, jabolka, mize 
 

Razlaga 

Družine = samostalnik ženskega spola . Zakaj? Ker vedno besedo postavimo v ednino 

(pomagaš si ena družina, tista družina) in šele nato lahko določim spol. 

Cesarji = samostalnik moškega spola. Zakaj? En cesar, tisti cesar. 

Jabolka= samostalnik srednjega spola. Zakaj? Eno jabolko, tisto jabolko. 

Mize= samostalnik ženskega spola. Zakaj? Ena miza, tista miza. 

 

Razumevanje preveri na spodnji povezavi.  

Da vajo začneš, pritisneš OK. Prikaže se ti beseda, ki jo moraš povleči v ustrezni stolpec.  

S klikom na moder krogec (spodaj desno) preveriš rešitve. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6yf3199j19 

https://learningapps.org/watch?v=p6yf3199j19


 

 

Zdaj ti  pa ne bo težko rešiti še nekaj vaj. 

SDZ str. 54, 55 

 

Naloga 9 na strani 55 ti bo mogoče delala nekaj težav, zato ti ponujam rešitev. 

 

Če vprašam Kaj je to? in odgovorim To je breskev/ cerkev/…, je beseda samostalnik. Te 

besede so ženskega spola. 

Spomni se na zgornjo razlago: tista breskev, tista cerkev, tista lestev, tista bukev. 

 
         Danes si svoje znanje o samostalnikih še utrdil sedaj veš: 

* katere besede so samostalniki (osebe, rastline, živali, stvari, pojmi), 

*da samostalnikom določimo spol ( ženski, moški ,srednji) 

 

 

 

 

DODATNA NALOGA 

 

Poišči samostalnike v povedih in jih izpiši/označi določi spol.  

 

PETELIN IN FIŽOLOVO ZRNO 

 
Nekega dne je petelin brskal po tleh in našel fižolovo zrno. 
 

Da mu ga ne bi kdo izmaknil, ga je na hitro skušal pogoltniti, a se mu je 

zaletelo. Iztegnil se po tleh, hlastajoč za zrakom. 
 

Ko ga je takšnega videla kmetica, je brž stekla do njega in vprašala: 

"Petelin, zakaj ležiš ves iztegnjen na tleh in hlastaš za zrakom?" 
 

"Fižolovo zrno se mi je zataknilo," je s težavo odgovoril petelin. "Pojdi h 

kravi in naprosi malo masla, da si podmažem grlo." 

Kmetica je stopila do krave in rekla: "Krava, daj mi malo masla! Petelin 
iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom; fižolovo zrno se mu je 

zataknilo v grlu. 
 

Krava je odvrnila: "Pojdi h koscem in jih naprosi za malo sena. 

 

 

ČE TE ZANIMA NADALJEVANJE PRAVLJICE, SI JO OGLEJ NA SPODNJI 

POVEZAVI.  

VIR: http://www.epravljice.si/petelin-in-fizolovo-zrno-stran3.html 

 

 

http://www.epravljice.si/petelin-in-fizolovo-zrno-stran3.html
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MATEMATIKA 
 

Učna enota: Analiza preverjanja znanja 
 

Datum: sreda, 25. 3.  2020 
 

 

 
 

1. Upam, da ti je včeraj uspelo vse naloge pravilno rešiti. Danes to preveri. 

Če je odgovor pravilen, naredi rdečo kljukico. Vsak napačen odgovor z 

rdečo popravi in preveri, zakaj je prišlo do napake.  

Zdaj pa na delo. 

 
 
 
1. Razliki števil 61 582 in 13 647 prištej vsoto števil 19 309 in 41 783. Koliko dobiš? 
     Koliko ti manjka do 100 000? 
 
 -    61 583                             19 309                      47 963 
  _  13 647                        +   41 783                       + 61 092 
      47 963 razlika števil         61092  vsota števil  109055 seštevek razlike in vsote 
 
Nič, saj presega 100 000.                                                                                    4/                                                                             
 
2. Zapiši z desetiškimi enotami in besedo. 
 
 

253 050 =2St 5Dt 3T5D   91 008 = 9Dt 1T 8E 
 
Dvesto triinpetdeset tisoč petdeset      enaindevetdeset tisoč osem 

 
  432 802 = 4St 3Dt 2T 8S 2E              22 676 = 2Dt 2T 6S 7D 6E 

 
Štiristo dvaintrideset tisoč osemsto dva    dvaindvajset tisoč šeststo  
 
                                                                   šestinsedemdeset 
                                                                                                                             8/ 
 
3. Reši enačbe. 

     3 489 + a = 73 050             65 020 –  x = 9109               a . 6 = 162 

           a=  73 050 – 3489              x=65 020 – 9109            a= 162:6=27 
           a=  69 561                          x= 55 911 
 
 
PR  3489 + 69 561 =73 050   PR 65 020 - 55911=9010        PR 27∙ 6=162          3/ 
 
 



4. Reši neenačbe. 
 

x + 4 > 8      y – 1 > 6              2 . x < 10          12 : y < 6 

 

x = 5,6,7....  y = 8,9,10...         x = 0,1,2,3,4        y= 3,4,6,12                                  4/ 

 
5. Število zaookroži na desetice, stotice, tisočice in desettisočice. 

 DESETICE STOTICE TISOČICE DESETTISOČICE STOTISOČICE 

972 547 972550 972500 973000 970000 1000000 

 
                                                                                                                                     5/ 
Izračunaj. 

 
356 ∙ 8                    602 ∙ 30              426 ∙ 72 
   2848                                      18060                          2982 
                                                                                         852 
                                                                                      30672 
                                                                                                                                                                   
286  ∙ 49           5 483 ∙ 28              681 ∙ 64 

        1144                                              10966                               4086 
          2574                                              43864                               2724    
        14014                                            153524                             43584               6/                                                                                                                     
 

 
6. Pretvori in izračunaj 

 

 

 

                                                                                                                                               9/ 

14 dℓ + 2 ℓ = 14 + 20 =  34 dℓ 

 
45 dℓ – 2 ℓ 8 dℓ =  45 - 28 = 17 dℓ                                                     2/ 

 

45 dℓ – 2 ℓ 8 dℓ = ______________ = _____ dℓ  Si opazil/a, da je enak 

račun? 

 

3 ℓ = 30 dℓ 5 ℓ 1 dℓ =51  dℓ 3 ℓ 5 dℓ = 35 dℓ 

700 dℓ = 70 ℓ 107 dℓ =10  ℓ 7 dℓ 7 dℓ = 0 ℓ 7 dℓ 

5 hℓ 6 ℓ =506 ℓ 920 ℓ = 9 hℓ 20 ℓ 94 ℓ = 0 hℓ 94ℓ 



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                               2/ 

7. Izračunaj 

1

4
 od  32 = 8, ker je 8∙4 =32 

1

3
 od 6 = 2, ker je 6:3=2 

1

5
 od 50 = 10, ker je 10∙ 5 = 50 

 

 
1

7
 od 63 =  9, ker je 63:7= 9       

2

7
  od 63 = 18, ker je 63:7∙2 =18 

2

3
 od 18 = 12, ker je 18:3∙2= 18 

3

4
 od 20 = 15, ker je 20:4∙3 = 15                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                         6/ 

8. Pretvori in izračunaj. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            8/ 

 

                                                                                                    

 

 

36 dℓ – 2 
1

2
 ℓ = 36 - 25 = 11 dℓ 

1

4
 hℓ + 

1

2
 hℓ + 24 ℓ = 25+50+24 = 99 ℓ 

3 min = 180 s 4 min 29 s = 240 s + 29s= 269 s 

2 h = 120 min 7 h 15 min = 

420min+15min=435min 

85 min = 1 h 25 min 160 min = 2 h 40 min 

6 tednov 3 dni = 45 dni 1 stoletje = 100 let 



9. Reši besedilno nalogo. V zvezek napiši račune in odgovore.  

 

Alan je bil pri zobozdravniku naročen 

ob 9.40. V čakalnico je prišel ob 9.32. 

V ordinacijo je vstopil ob 9.47. 

Zapustil jo je ob 10.12. 

Koliko prekmalu je prišel v čakalnico 

glede na to, kdaj je bil naročen? 

Kako dolgo je čakal, da je prišel  

na vrsto? 

Kako dolgo je bil v ordinaciji? 

 

Odgovor:  Prišel je 8 minut prekmalu. 

Odgovor: Čakal je 15 minut. 

Odgovor: V ordinaciji je bil 25 minut. 

 

                                                                                                                                          3/ 
 

 

Kako ti je šlo? 
Za vsak pravilen račun oz. odgovor si zapiši točko, npr 1. naloga 4 točke. 

Možnih je 60 točk 

Koliko točk si dosegel? 

 

Če si jih dosegel vsaj 27 točk, je tvoje znanje zadovoljivo☺☺ 

Če si dosegel vsaj 39 točk, je tvoje znanje dobro.☺☺☺ 

Če si dosegel vsaj 45 točk, je tvoje znanje še boljše.☺☺☺☺ 

Če pa si dosegel vsaj 54 točk, je tvoje znanje odlično☺☺☺☺☺ 

 

 

Še zadnja naloga ….za danes ☺ 

 
Izberi si eno stran v Zbirki nalog in jo reši. Priporočam, da vadiš tisto, kar ti gre 
najslabše. 



ITALIJANŠČINA 

 

 

 

Datum: sreda, 25. 3. 2020 

 

 

 

Danes boš preveril, preverila znanje učne snovi, ki smo jo obravnavali v šoli.  

Odpri učbenik na str. 52 (Verifica 2), reši naloge 1 in 2, na str. 53 pa nalogo 4.  

Prepričana sem, da boš zelo uspešen, uspešna, ker so naloge zelo lahke!  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   



DRUŽBA 

 

 

Učna enota: OBSREDOZEMSKE POKRAJINE – Podnebje, vodovje, rastlinstvo in  

                      živalstvo 

 

DATUM: sreda, 25. 3. 2020 

 

 

 

Nekateri ste mi že poslali fotografije vaših zgibank. Super! 

Kako gre predstavitev? Ste že kaj naučili starše?☺ 

 

Zdaj pa k današnjemu delu.  

Včeraj ste ponovili lego in površje Obsredozemskih pokrajin. 

Se še spomniš? 

Hitro preveri v zvezku.  

Ključne besede: fliš, apnenec 

                           Korsko gričevje, Goriška brda, Vipavska dolina, Brkini, Kras 

                           JZ slovenije 

Poglej na zemljevid Slovenije. Katera barva prevladuje v Obsredozemskem svetu? Kakšno 

je torej tu površje? Mogoče veš, koliko je dolga slovenska obala? Namig→odgovor najdeš 

v Učbeniku. 

Pa še nekaj…. Taki strmi obali rečemo KLIF. 

 

 
 

Nova učna snov 

Opiši vreme danes. Zapiši v zvezek.  

 

Najbrž si omenil, da piha in je bolj hladno. Za Obsredozemske pokrajine je značilno, da 

piha burja (to je močan, hladen veter, ki piha iz notranjosti proti morju).To  je ta veter, ki 

piha ravno v teh dneh.  

 

Zagotovo tudi veš, da pri nas skoraj ni snega. Mogoče tudi veš, zakaj? 

 

Klikni na spodnjo povezavo . 

« https://www.youtube.com/watch?v=qdNwV8yPK00  
 

 

Kaj si izvedel? Naj povem bolj enostavno… 

https://www.youtube.com/watch?v=qdNwV8yPK00


 

Obsredozemske pokrajine imajo zaradi vpliva morja višje temperature kot ostale 

pokrajine. 

Morje se počasneje ohlaja kot kopno (pozimi je morje toplejše kot kopno) in tako toploto 

pozimi oddaja v okolico. Pri nas so zime mile (niso tako hladne), deževne in krajše.  

Poletja pa so vroča, dolga, padavin je malo(saj sam veš, kako je pri nas poleti….večkrat je 

tudi velika suša). 

 

Prav zaradi takega podnebja (mile zime, vroča poletja) pri nas uspevajo rastline, ki so na 

tako podnebje prilagojene (oljka, figa, kaki,  oleander…) 

Prav tako sta tukaj sadje in zelenjava zrela veliko prej kot v ostalih delih Slovenije.  

 

Zapis v zvezek 

 

Podnebje : mile in deževne in krajše zime 

                    vroča, dolga poletja, malo padavin 

Rastje:       zimzelene rastline, oljka, kaki….   hrast, vinska trta 

Rastline so se na sušna obdobja prilagodile z dolgimi koreninami in odebeljenimi, 
mesnatimi, voščenimi listi. 
Živalstvo: pisan živalski svet- soline, veliko vrst ptic, najmanjši sesalec na svetu- 

etruščanska rovka( živi v solinah) 
 

 
 

Klikni na spodnjo povezavo, odkril boš nekaj zanimivih nalog o rastlinah v 

Obsredozemskem svetu.  

Po nalogah se premikaš zgoraj -  v zelenem delu (uvod, križanka, umesti, določi) 

Reši križanko, preizkusi se tudi v igri spomin. 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/SadoviWeb/ 

 

Reši še tri kratke naloge v SDZ str. 75/1 (spodaj) 

                                            SDZ str. 76/1,2 

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/SadoviWeb/

