
PONEDELJEK, 6. 4. 2020                          

 

SLOVENŠČINA 

 

Kaj je Avstralija? Kaj veš o Avstraliji? Ali veš, da nekatere rastline in živali 

živijo samo tam? 

Prepiši spodnja dva stolpca v zvezek, poskusi ugotoviti, kateri so še živalski 

posebneži Avstralije, in sicer tako, da besede iz stolpcev ustrezno povežeš. 

črni                        jež                                                            

pes                         ovratničar    

kljunati                 dingo 

 

kuščar                   labod 

 

Danes bomo brali pravljico, ki govori o enem takih avstralskih posebnežev.  

To je kljunaš, ki je sesalec, ima pa kljun in ploščat rep. Kljunaševa mama je bila 

mlada račka, ki se je najraje sama sprehajala. Ugrabil jo je Bigun, velikan iz rodu 

podgan plovk. Rodil se je kljunaš Gaja – dari.  

Odlomek najdeš v Berilu na strani 150.  

 

Glasno preberi ali pa poslušaj  avdioposnetek, ki ga najdeš v interaktivnem 

gradivu na www.radovednih-pet.si. 

    Razlaga neznanih besed: 

aborigin – domorodec, prvotni prebivalec Avstralije 

dresen – rastlina s korenčastimi stebli in skupinami drobnih cvetov 

rabuka – glasen bučen prepir, pretep 

zanikrn – neskrben, malomaren 

hirati – postajati oslabel, onemogel (glej Berilo str. 152 – Stvarna pojasnila). 
 
 

http://www.radovednih-pet.si/


Odlomek še enkrat tiho preberi.  V zvezek napiši naslov pravljice.  
Odgovori na vprašanja.  Odgovore zapiši v zvezek.  
 
 Račja mladiča sta bila drugačna od ostalih račk. Kako si ju predstavljaš? Lahko 
odgovoriš tudi tako, da to narišeš. 
 
 Mama račka je bila tudi sama zmedena, ko je videla svoja otroka, vendar si tega 
ni hotela priznati. Kaj je po maminem mnenju na njima prav in kaj narobe? Poišči 
odstavek, v katerem je to zapisano.  
 
Mama račka mladičkov ni peljala k očetu Bingu, saj se je bala, da ju ne bi maral, 
ker sta ji preveč podobna. Ali misliš, da je storila prav? Svojo odločitev pojasni.   
 
V odlomku ne nastopajo ljudje, temveč živali.  Kako se v pravljici vedejo živali? 
Izpiši lastnosti, ki jih imajo živali v tej pravljici in so podobne človeškim 
npr- živali govorijo. 
 
Spoznali smo  živalsko pravljico – to je vrsta pravljice v kateri nastopajo 
živali, ki imajo človeške lastnost.  

 
Se spomniš pravljice Grdi raček (pisatelj H. C. Andersen)? 
V čem se pravljici razlikujeta in v čem sta si podobni? Lahko narediš preglednico 
(podobnosti, razlike). 
 
Nariši svojo domišljijsko žival in o njej napiši lastno živalsko pravljico (upoštevaj 

značilnosti živalske pravljice). Povedi naj ne bodo predolge, pazi na jedrnatost 
jezika, ne piši dvogovora, upoštevaj pravopis in seveda čitljivost pisave.  
Lahko pa pravljico napišeš tudi v stripu. 
 

ODMOR!  

MATEMATIKA 

Računanje ploščine 

Rešitve prejšnje naloge 

Stran 44  

1. Ploščina prve fotografije meri 9 enot, ploščina druge meri 12 enot, ploščina tretje meri 16 

enot in ploščina četrte fotografije meri 8 enot. Največjo ploščino ima tretja fotografija, 

najmanjšo pa četrta fotografija. 

Stran 45  

1. Ker so enote različnih oblik in velikosti. Ploščina je 20 enot. Ploščina je 5 enot. Ploščina je 

4 enote. 



Dodatne naloga 

Štirikotnik meri 12 merskih enot A. 

Zadnjič smo spoznali pojem ploščina. Danes se bomo naučili izračunati ploščino. 

Poslušaj  razlago. Ko govori o trikotniku, lahko prekineš (to ni več naša učna snov), če 

te zanima, pa poslušaj do konca… 

https://www.youtube.com/watch?v=OEo6XlT3jfs 

 

V razlagi si spoznal tudi enoto za merjenje ploščine. Odpri SDZ 3 str. 46. V zvezek 

napiši naslov  RAČUNANJE PLOŠČINE in nariši 1𝒅𝒎𝟐 in 1𝒄𝒎𝟐. 

V SDZ 3 na strani 48 si še enkrat preglej razlago za računanje ploščine. Prepiši v 

zvezek spodnji zapis. 

Kvadrat                                                        pravokotnik 

a = 3 cm                                                       a = 8cm 

o =                                                                b = 5 cm 

p =                                                                o = 

                                                                     p = 

skica                                                            skica 

                              
 

   o = a+a+a+a ali                                        o = a+b+a+b ali 

         4 ∙ a                                                           2∙ a + 2∙ b ali 

   o = 4 ∙ 3 cm                                                     2 ∙ (a + b) 

   o =  12 cm                                                 o = 2 ∙ 8 + 2 ∙ 5 

   p= a ∙a                                                       o = 18 + 10 

   p = 9 𝒄𝒎𝟐                                                  o = 26 cm 

                                                                      p = a ∙ b 

                                                                      p = 8 ∙ 5 

                                                                      p = 40 𝒄𝒎𝟐 

https://www.youtube.com/watch?v=OEo6XlT3jfs


         Še sam /a reši podobno nalogo. Ne pozabi narisati skice, napisati  postopek računanja in   

            uporabiti pravilno enoto. 

Kvadrat                                                        pravokotnik 

a = 7 cm                                                       a = 9 cm 

o =                                                               b = 8 cm 

p =                                                               o = 

                                                                    p =  

Vaje za izračun ploščine najdeš na spodnji povezavi. 

                                                                                                                                          

https://www.thatquiz.org/sl-4/?-j2001-la-p3t0 

 

 

NIT –juhu, poskusi! 

Najprej pa preglej, kako ti je šlo preverjanje znanja. 

Ustrezno pobarvaj prikaz. 

 

 

 

Hladen zrak je gostejši od toplega, zato se spušča            

                   redkejši/gostejši                             spušča/dviguje   

in potiska topel zrak navzgor. 

Ko se zrak zaradi temperaturnih razlik giba, se topel zrak dviguje, na 

tem mestu pa se ustvari nizek zračni tlak. 

                                             visok/nizek 

https://www.thatquiz.org/sl-4/?-j2001-la-p3t0


Na mestu, kjer se hladen zrak spušča, nastane središče visokega  

                                                                             visokega/nizkega                                                   

zračnega tlaka. 

 

Veter je gibanje zraka z območja visokega na območje 

                                                             visokega/nizkega                                                   nizkega zračnega  

tlaka. 

visokega/nizkega                                                     

 

Zakaj piha veter? Zaradi razlik v zračnem tlaku. 

 Kaj povzročajo zelo močni vetrovi? Lomi drevesa, uničuje hiše, po zraku prenaša 

predmete… 

 Za katere rastline je veter koristen in zakaj? Za vetrocvetke,ker jih oprašuje in 

prenaša njihove plodove. 

 

Kateri nebesni proces prikazuje slika? Kroženje Zemlje okoli Sonca. 

Kaj je posledica tega procesa? Štirje letni časi. 

Kateri letni čas je pri številki 4, če je pri številki 1 poletje?  

Pomlad. 

Kateri letni čas je pri številki 3, če je pri številki 2 jesen?  

Zima. 

Kaj pomeni črka A? Anticiklon. 

Kakšno vreme prinaša? Sončno, suho 
Kaj pomeni črka C? Ciklon. 

Kakšno vreme prinaša? Oblačno, deževno.  

 

KAKO TI JE ŠLO? SPOROČI MI.  
 

Zdaj pa zares.... 

Pri opravljanju poskusov bodi previden. 

 
1. Poskusa z zračnim tlakom 

Gotovo si se kdaj potapljal oziroma potapljala v morju ali bazenu. 

Vdihneš in hop pod gladino. Takrat pa začutiš, kako ti voda stiska pljuča, plavalna 
očala ali potapljaško masko. Globlje ko se potopiš, večji pritisk čutiš. To je tlak vode, 
ki s svojo težo z vseh strani pritiska nate. Zelo podobno na nas pritiska zrak, a po 
navadi tega sploh ne občutimo. Zakaj? 



Zrak ima težo 

Na prvi pogled se zdi, da je zrak nekako brez teže. Kakor bi na nas ne deloval s 
tlakom. Toda to ne drži. Nad nami je več kilometrov debelo ozračje, ki s svojo sicer 
sorazmerno majhno težo povzroča tlak, podobno kot ga voda na potapljača. Mi pa 
tega ne občutimo ali opazimo, ker je zračni tlak okoli nas povsod skoraj enak. Pojave, 
povezane s tlakom, pa zaznamo, če pride do razlike tlakov. Zračni tlak lahko 
občutimo pri enostavnem poskusu. 
Potrebuješ 

• veliko polo časopisnega papirja 
• daljše ravnilo 

 

 

Postopek 

Na mizo najprej položi daljše ravnilo(lahko navadno , šolsko ravnilo). En konec 

ravnila naj gleda približno deset centimetrov čez rob mize. Na mizo čez ravnilo položi 

večji kos papirja, najbolje kar veliko časopisno polo. Papir zgladi in poskrbi, da se čim 

bolj prilega mizi. Nato z veliko silo udari po koncu ravnila, ki gleda čez mizo. Zgodi se 

nekaj nenavadnega. Čeprav je list papirja lahek, ga ravnilo ob udarcu ne more 

dvigniti. Navadno se papir raje strga ali celo zlomi ravnilo. Kot bi na papirju ležala 

velika teža. 

Zakaj je tako 
Ker pod papirjem skoraj ni zraka, zračni tlak nanj pritiska le z vrha. Pri hitrem 
udarcu po ravnilu zrak nima časa priti pod papir, zato pri tem premagujemo velik 
tlak zraka. Tlak zraka je v resnici zelo velik. Na kvadratni meter površine pritiska 
tako, kot bi pritiskala teža ene tone! 
Na mizo položimo ravnilo, nanj pa časopisni papir. 
Poskusi še sam. Meni se je ob udarcu po ravnilu papir strgal. 

 

2. Voda v narobe obrnjenem kozarcu 
Je mogoče kozarec z vodo obrniti, da voda ne steče iz njega? Da, če znaš dovolj 
fizike in si tudi malo spreten. 
Potrebuješ 

• steklen ali plastičen kozarec 
• debelejši papirček 
• vodo 



 
Postopek 

V kozarec najprej nalij za prst vode. Nanj položi papirček, ki mora pokriti vso odprtino 
kozarca. Nato z eno roko pridrži papir, z drugo pa kozarec hitro obrni. Mogoče se ti v 
prvo ne posreči, a z malo vaje se pri obratu kozarca voda ne izlije. 
 
 Le kako je to mogoče? Spomnimo se zračnega tlaka. Ta pritiska tudi na papir na 
obrnjenem kozarcu. Teža vode seveda pritiska navzdol. Pri tem v kozarcu ustvari 
manjši tlak od zunanjega. Seveda! Večji zunanji tlak tako zadrži težo vode v 
kozarcu. 
Poskusa lahko izvedete doma. Pri prvem poskusu pazite, da se ne boste ob 
udarjanju po ravnilu poškodovali, pri drugem pa lahko računate s tem, da se boste 
zmočili. Zato ga izvajajte zunaj ali nad umivalnikom … S takimi zabavnimi in včasih 
tudi malo mokrimi poskusi spoznavate svet okoli sebe. 
V kozarec natočiš malo vode in čezenj položiš papirček. Nato kozarec obrneš in … 
 
Poglej! Meni je uspelo. Voda je ostala v kozarcu, čeprav je obrnjen. 
 
Oglej si še dva zanimiva poskusa. Luknjice na plastenki naj OBVEZNO naredijo 
starši!  

 
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/220/index6.html 

 

 

3. Te zanima kako pretočimo vodo iz enega v drug kozarec, ne da 
bi se ga dotaknili. 

Kaj potrebujemo za poskus? 

 3 kozarce, 

 dve jedilni barvi, npr. modro in rumeno, 

 papirnato brisačo in  

 vodo. 

 

Ne da bi se dotaknili kozarca, lahko vodo iz enega pretočimo v drugega. Kako? 
 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/220/index6.html


 
V dva kozarca natočimo vodo do ¾ višine in ju obarvamo z nekaj kapljicami različnih barvil. 

V vsako raztopino pomočimo tanek trak, v katerega smo oblikovali papirnato brisačo in oba 

suha dela trakov postavimo v prazen kozarec. Opazujemo, kaj se dogaja. 

 

  

Voda omoči papirnato brisačo in prične potovati po njej v prazen kozarec. Voda potuje zaradi 

razlike energij z nivoja z višjo energijo na nivo z nižjo vse dotlej, dokler se nivoji vode v 

kozarcih ne izenačijo. Modra in rumena raztopina se združita v zeleno. Poskus traja dalj 

časa. 

4. Prestrašeni poper 
Ali se poper res prestraši?  

Za poskus potrebuješ: 

 globok krožnik, 

 vodo, 

 detergent za pomivanje posode, 

 zobotrebec, 

 poper. 

 

Krožnik, ki ga potrebuješ, je lahko tudi plitev. V krožnik previdno, da ne poškropiš vse 

naokrog, zlij za prst vode. Ko se bo voda umirila, vzemi vrečko popra ali poprnico in ga 

enakomerno potresi po celotni površini. 

 



 

 

Zdaj vzemi v roke zobotrebec. Zobotrebec namoči v vodo in počakaj. Se je kaj zgodilo? Če 

ne, poskusi še enkrat. Pa zdaj, še vedno nič? Pa poskusi še malo drugače – sledi spodnjim 

navodilom. 

 

 

Zdaj pa na ta isti zobotrebec nanesi sled detergenta in se dotakni vode v sredini 

krožnika. Tristo cevkastičnih, kaj se je zgodilo? 

Namesto zobotrebca lahko uporabiš tudi svoj prst. Predstavljaj si, da je poper virus. 

Na vlažen prst daj poper in ga pomoči v vodo s poprom. Kaj opaziš? Poper 

(predstavljaj si, da o to virusi) je še vedno na tvojem prstu. Zdaj pa na prst kani 

detergent in prst zopet pomoči v vodo s poprom. Si  ugotovil, zakaj si je potrebno 

umivati roke z milom???!!! 

V zvezek napiši: Dan poskusov (ali pa si sam izmisli naslov) 

 Napiši naslov poskusa in nariši skico poskusa. Na koncu ovrednoti svoje delo (kako 

si delal, kaj ti je bilo zanimivo, kaj si spoznal, kateri poskus ti je najbolj uspel, pri 

katerem si se najbolj zabaval…). 

Poučno in zabavno delo ti želim….. 

 

 



 
 

                                  ŠPORTNA 
 
 

 
 
MOŽNOST 1: 
 
ROLANJE (Izključno v spremstvu staršev ali odrasle osebe!) 
 

Zakaj? Rolanje je zabaven šport, ki nam omogoča, da hitro premagamo neko 

razdaljo, hkrati pa se lahko zabavamo tudi z vožnjo nazaj, slalomsko vožnjo med 
različnimi ovirami in s podobnimi rolarskimi dogodivščinami. 
 

Vplivi na moje telo: Rolanje razvija predvsem usklajenost gibanja in ravnotežje. Ti 

dve sposobnosti sta zelo pomembni tudi pri drsanju, smučanju in vožnji s kolesom. 
 

Oprema: Potrebujemo rolerje z dobrimi zavorami, čelado, ščitnike za zapestja, 
komolce in kolena. 
 

Pozor! Rolanje je lahko precej nevarno, zato se moramo najprej naučiti pravilnega 
ustavljanja in padanja. Da, prav ste prebrali! Treba se je naučiti tudi padanja, saj bo 
tako poškodb zapestij in komolcev precej manj. Pozneje se lahko lotimo rolanja z 
nekoliko večjo hitrostjo in se odpravimo tudi na daljši izlet, npr. v mesto na sladoled 
ali s prijatelji na potep. Za začetek pa vadimo na kakšnem košarkarskem igrišču ali 
na parkirišču pred nakupovalnim središčem v nedeljo popoldne. 

 
MOŽNOST 2: 
 
JOGA ZA OTROKE 
 

Če želite bolj umirjeno vadbo, lahko danes poskusite JOGO. 
Joga izvira iz Indije, vendar je razširjena po vsem svetu. Namenjena je razvoju 
motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti posameznih mišičnih sklopov, 
poleg tega pa tudi občutenju lastnega telesa, razvijanju sposobnosti komunikacije s 
samim seboj ter sposobnost koncentracije in sprostitve.  
 

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. 



Na spodnjih spletnih povezavah boste našli več zanimivih vaj, ki jih lahko izvajate ob 
videoposnetkih. 

 Pravljična škratkova joga: https://www.youtube.com/watch?v=AZEcZG7yyNA 
 Yoga for Kids: https://www.youtube.com/watch?v=-qBOdAde-mg 

 
Viri: 

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

 https://www.jvvz.org/vadbe/joga-za-otroke 

 

 
 

ŽELIM TI USPEŠNO IN VARNO VADBO! 
 
 
 
 
 
 
NTE PA POGLEJ POD RUBRIKO NTE NA      
SPLETNI UČILNICI ! Izdelek moraš poslati  
učiteljici.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZEcZG7yyNA
https://www.youtube.com/watch?v=-qBOdAde-mg

