
PETEK,3. 4. 2020 

Dobro jutro! 

 Zbudi se….začeli bomo…. 
SLOVENŠČINA   Pa poglejmo, kaj vse že znamo… 

1.  V vsaki vrsti prečrtaj besedo, ki ni samostalnik. Piši v zvezek.  

                                          PIŠI RAZLOČNO IN PREGLEDNO! 

dekle, fant, mladost, mladina, mladinski  

opis, pripoved, opisovati, pripovednik, pesnik  

lončen, lonec, lonček, pokrov, pokrovka  

maj, majski, čas, pomlad, vigred  

2. Katerega spola so samostalniki? 

 

noga – ___________________ poljub – _______________ 

okno – ___________________ bazen – _______________ 

toplina – ________________________ trta – _________________ 

hrepenenje – ______________ torba – ________________ 

vrtalnik – _________________ dete – _________________ 

 

 

3.  Iz povedi prepiši besede, s katerimi je poimenovan pojem.  

Lukec je s skrbjo pomislil na mater. _______________  

Po materini smrti je nastalo za Lukca čisto novo življenje. ______________, _____________ 

Bil je premlad, da bi vedel, kaj očeta teži ob misli na domovino. _______________, 

_______________ 

Marija se od veselja ni mogla vzdržati solz. _______________ 

4.  V povedih podčrtaj samostalnike, ki imajo samo množino.  



Moj brat Tomaž je imel norice, ko je bil že v gimnaziji.   

Vzel je grablje v roke in mu pomagal na travniku.  

Našemu Filipu so vse hlače prekratke.  Peljal se je s sankami. 

5.  Preberi besedilo in v njem podčrtaj samostalnike.  

Šestilo uporabljamo za risanje krogov oz. krožnic in merjenje manjših razdalj. Kraka 

razmaknemo, konico zapičimo v list, z grafitom narišemo krog. 

Vpiši jih v preglednico ter jim določi spol in število. 

 
SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 

šestilo srednji ednina 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

MATEMATIKA 
 

 

Ploščina lika 
Najprej preveri rešitve prejšnje naloge. 
Stran 41  

Obseg lika je 12 cm.  

Obseg lika je 12 cm.  
Obseg lika je 120 mm.  

      Obseg lika je 12 cm. 
      Obseg lika je 120 mm.  

Obseg lika je 8 cm.  
Obseg lika je 11 cm.  
Obseg lika je 96 mm.  
Obseg lika je 100 mm. 

      Obseg lika je 8 cm 

 

 

 

 



 Stran 42  

       2. Obseg kvadrata meri 24 cm. Obseg pravokotnika ni večji, ampak je enak obsegu    

kvadrata. 

     3. Obseg pravokotnika meri 14 cm, obseg manjšega kvadrata meri 84 mm, obseg večjega 

kvadrata pa meri 140 mm. 

     Stran 43  

        4. a) 86 m. 

            b) 58 m. Odgovor na Jakovo vprašanje: 5160 dm. 

         ZMOREM TUDI TO  

 Enak obseg: e) 

 Najmanjši obseg: a) 
 Največji obseg: e) 

 

 SDZ 3, str. 44 

 Preberi strip. 

Zala: Ali sta fotografiji res kvadratni? Ali sta tudi pravokotni? Sta res enako veliki? 
Neža: Na katero fotografijo misli? Kaj pomeni ploščina? Ali je res štirikrat večja od 
ploščine ene male slike? Kako bi to lahko ugotovili? 
Jaka: Zakaj meni, da Neža nima prav? 
 

 Preberi besedilo v modrem polju in si oglej sliko. Fotografije ptic so prekrite z 
mrežo. Ena enota je en kvadratek mreže.  
Preštej: ploščina vsake male fotografije je 4 enote, ploščina velike fotografije pa 
24 enot. Torej je 6-krat večja od ploščine male fotografije. Drugače povedano, 
potrebovali bi 6 majhnih fotografij, da bi z njimi prekrili veliko fotografijo.  
 

 Povzetek: Ploščina je velikost ploskve, ki jo nek lik zavzema. Npr. v šoli je 
ploščina table večja od ploščine vrat. Poišči še nekaj primerov različnih ploščin v 
stanovanju in jih primerjaj (npr. ploščina ploskve mize in stola, ploščina velikega 
in malega zvezka …). 

    Obseg je dolžina, ploščina pa velikost ploskve. 
    

                     Reši naloge v SDZ str. 44 in 45. 

 

 

        Dodatna naloga…bo šlo? 

 



 

 
 

 
Ponavljaj in poj pesmico Da Mario. Ker je lahka in kratka jo boš verjetno kmalu znal 

na pamet. 

Povezava za poslušanje: https://www.youtube.com/watch?v=ThuoYIn0Eio 

 

Na str. 57 nal. 2 so sličice zgradb in površin, ki jih lahko vidimo v mestu. Klikni na 

spodnjo povezavo, poslušaj besede in glej sličice. To lahko storiš tudi večkrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7AB_P-7rQ 

Kljub sličicam bom napisala prevod besed, ki si jih slišal: 

I giardini pubblici – park 

L' ospedale – bolnica 

La chiesa – cerkev 

La posta – pošta 

https://www.youtube.com/watch?v=ThuoYIn0Eio
https://www.youtube.com/watch?v=cM7AB_P-7rQ


L' ufficio informazioni – informacije (za turiste) 

L' edicola – trafika 

La fermata dell' autobus – avtobusno postajališče (kjer se avtobus ustavi ob cesti) 

La stazione – postaja 

Il museo – muzej 

Tako, sedaj pa lahko napišeš besede pod sličice. 

Besede večkrat preberi. 

 

 

 
                                             ANGLEŠČINA     

                                         petek, 3. april, 2020 

 

 

 

Pozdravljeni! 

 

Včeraj ste poslušali zgodbo The King, the Cook and the Stork v UČ str. 78. Ste jo 

razumeli? So vam bile prevedene besede v pomoč? Upam, da je šlo. 

 

Rešitve DZ str. 79 / vaja 32b: besede si sledijo v enakem zaporedju, kot ste jih 

vpisovali v DZ. 

 

parties (je že vpisana), dinner, know, decides, delicious, one, angry, river, leg, your. 

 

Odveč sta: cook, is. 

 

1. Sedaj pa poiščite 'cut outs' na koncu DZ (unit 4 – The King, the Cook and the 

    Stork). Našli?  

Ponovno poslušajte zgodbo in berite besedilo iz 'cut outs'. Med poslušanjem 

oštevilčite odstavke v ustreznem vrstnem redu. Če vam ne uspe prvič, nič hudega. 

Zgodbo poslušajte še enkrat. Povezava do zgodbe: 

 

https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.45_New.mp3  

 

(Odstavki si sledijo – od zgoraj navzdol: 6, 3, 1, 8, 7, 2, 5, 4). 

 

 

https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.45_New.mp3


2. Sedaj pa zgodbo (odstavke) izrežite. V zvezek napišite naslov: 

 

 

  The King, the Cook and the Stork                  3rd March, 2020 

 

 

Odstavke v pravilnem vrstnem redu zalepite v zvezek in zraven narišite kakšen prizor 

iz zgodbe, ki vam je ostal najbolj v spominu.     

Ilustracijo lahko slikate in pošljete na moj elektronski naslov: 

natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si.  Vesela bom vaših sporočil. 

 

Za ta teden bo to vse. Želim vam prijeten vikend!    

 

                     

 

 

ŠPORTNA 

 

 

 
Dragi učenci! 
 
Danes boste po želji izbrali med dvema aktivnostima, in sicer: 
 

MOŽNOST 1: 
 

KOLESARJENJE (Izključno v spremstvu staršev ali odrasle osebe!) 
 
Vplivi na moje telo: Kolesarjenje je odlična vzdržljivostna vadba. Priporočajo ga tudi 
vsem tistim, ki imajo težave s koleni ali gležnji. Z njim razvijamo tudi ravnotežje. 
 
Oprema: Obvezna je čelada, brezhibno kolo in opravljen kolesarski izpit. oz. 

spremstvo staršev ali odrasle osebe. Na daljšem izletu imejmo s seboj še »bidon«, to 
je posebno stekleničko, pritrjeno na kolo, v kateri je tekočina, najbolje voda ali 
nesladkan čaj. 
 
Pozor! Posebej previdni bodimo na prometnih cestah. Spoštovati moramo prometne 
predpise. Če se peljemo v skupini, hitrost vožnje prilagodimo najpočasnejšemu v 
skupini. Brezhibno kolo lahko na daljšem izletu prihrani marsikatero težavo. 
 

 

mailto:natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si


MOŽNOST 2: 
Najprej se pozabavaj s spodnjimi vajami, tako, da črkuješ svoje ime. 

ČRKUJ SVOJE IME IN PRIIMEK IN SE ZMIGAJ 

A – 10 ŽABJIH POSKOKOV M –  15 VOJAŠKIH POSKOKOV  

 
B – 15 SKLEC N -  30 POČEPOV 

C – 30 POSKOKOV Z NOGAMI NARAZEN IN SKUPAJ  O - PLANK ALI DESKA DRŽI 1 MINUTO  

 

Č  -  PLANK ALI DESKA DRŽI 45 SEKUND  

 

P -   SED OB STENI (WALL SIT) DRŽI 1 MINUTO 

 
D – 20 POČEPOV R -  20  SKLEC 

E – 10 ZAJČJIH POSKOKOV S -  20 TREBUŠNJAKOV 

F -  SED OB STENI (WALL SIT) DRŽI 45 SEKUND 

 

Š –  20 VRTENJE  ROK (ARM CIRCLES) 

 
G – 20 POSKOKOV PO ENI NOGI T – 20 HRBTNIH 

H – 20 TREBUŠNJKOV U – 15 ZAJČJIH POSKOKOV 

I – 15 VOJAŠKIH POSKOKOV  

 

V - 30 POSKOKOV Z NOGAMI NARAZEN IN SKUPAJ  



J -  20 POSKOKOV S KOLENI DO PRSI Z – 20 POSKOKOV PO ENI NOGI 

K – 20 HRBTNIH  Ž - 10 ZAJČJIH POSKOKOV 

L – 20 TREBUŠNJAKOV  

 
Nato pa lahko vadiš AEROBIKO ZA OTROKE ob videoposnetku, ki ga najdeš na 
spodnji povezavi. 
 

AEROBIKA ZA OTROKE: 
 KMPlusMedia - Aerobics for kids, Part 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqv2QKygqCk 
 

OPOZORILO! 
Vadbo na terenu lahko izvajate izključno po predhodnem dogovoru s starši in v spremstvu 
odrasle osebe. Poleg tega morate strogo upoštevati varnostna navodila v zvezi z boleznijo 
COVID-19:  

 vadbo izvajate individualno in ne v skupini, 

 izogibajte se stiku z ostalimi osebami (priporočena razdalja je vsaj 1,5m), 

 poskrbite za osebno higieno (umivanje rok z milom po povratku domov). 
 

Lahko se odločite tudi za vadbo doma z različnimi gimnastičnimi vajami, ki jih že poznate. 

 
KOMUNIKACIJA Z UČITELJICO ŠPORTA 

V kolikor potrebujete pomoč ali dodatne informacije, sem dosegljiva na elektronskem 
naslovu: 

 Dunja Žugelj: dunja.zugelj@oskosmac.si 

 
 
Viri: 
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/43/Preprosto-miganje 
 
 
 

ČESTITAM TI ZA TRUD! 

 
 
 
 
 
 

Imejte lep vikend in veliko se smejte! 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqv2QKygqCk
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/43/Preprosto-miganje

