
SREDA, 1.4. 2020 
 

 

Vesela novica…DANES NI NALOGE!!!!      

1.APRIL 
 

Preveri rešitve. 

 

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

okvir snov drevo 

delavec  prodajalka  ljubosumje 

alpinist  skrb vreme 

gasilec  bolezen telo 

zvezek misel  maslo 

 

Preveri rešitve nalog v SDZ str. 59. 

5. a) strop, okno, miza, gugalnica, Slavko 

    b) fotelja, kletki, kanarčka 

     c) lončki 

6. 

knjigi knjige 

svinčnika Svinčniki 

šoli Šole 

okni Okna 

avtobusa avtobusi 

 

7. Npr. knjiga, svinčnik; knjigi, svinčnika; množini, knjige, svinčnik 

8.  

korak koraka koraki 

drevo drevesi drevesa 

metulj metulja metulji 

stavba stavbi stavbe 

jabolko jabolki jabolka 

 

Reši še nalogi na naslednji strani (str. 60) 
Potem si preglej še rešitve. 

Nal. 9 

a) dva jabolka – Zvečer sem pojedel dve jabolki. 

b) Pred dvemi meseci – Pred dvema mesecema sem jo zadnjič videl.  

c) dva ravnila, dva šestila – V torbi imam dve ravnili in dve šestili.  

č) dva vprašanja – Učitelj nam je postavil dve vprašanji. 

d) sestre – Sandra in Mojca sta sestri. 

e) nove hiše – V vasi so zgradili dve novi hiši. 

Nal.10 

 a) Zima, čas 

 b) samostalnika, števili 

 c) Plesalca, plesišču  

 č) polj, pridelke, njive 



  

EDNINA Zima, čas, plesišče 

DVOJINA samostalnika, števili, plesalca,  

MNOŽINA  polj, pridelke, njive 

 

Dopolni še miselni vzorec na strani 61. 

 

Rešitve dodatne naloge prejšnjega tedna 

 

REŠITVE 

 DRŽI NE 

DRŽI 

Samostalnika trdnjava in zanimivost sta ženskega spola.                

V besedili so 4 samostalniki moškega spola.   

V besedilu ni nobenega samostalnika srednjega spola.   

Samostalnika beseda in slika sta v besedilu rabljena v množini.   

Samostalnik leto je v besedilu rabljen v množini.   

V besedilu ni nobenega samostalnika v dvojini.   

V besedilu so 4 samostalniki, ki poimenujejo pojme.   

V besedilu ni nobenega samostalnika, ki poimenuje bitje.   

 

Zdaj pa naprej…. 

Spoznali smo, da samostalnike lahko štejemo in jim določimo število.  

Nekateri samostalniki pa so taki, ki jih vedno uporabljamo samo v množini ali ednini. 

 

Primer: 

Pljuča so telesni organ. (in ne… pljučo je). 

Škarje so na mizi (in ne… škarja je). 

 

Dež je padal (in ne… dež so padli). 

Voda je čista (in ne… voda so čista). 

 

Takim rečemo množinski in edninski samostalniki. Zakaj? Ker so lahko samo v množini ali 

ednini. 

 

 Primeri: 

smuči so- množinski samostalnik 

naočniki so – množinski samostalnik 

zelenjava je – edninski samostalnik 

hrepenenje je – edninski samostalnik 

čaj je -  edninski samostalnik 

 

 Popili so tri čaje. Pravilno→ Popili so tri skodelice čaja.  

 

 

 

 

 

 



ZAPIS V ZVEZEK 

MNOŽINSKI IN EDNINSKI SAMOSTALNIKI           SDZ/62-65 

 

 

 

Kaj je to? Tiste škarje so.                Kaj je to? Tisto sadje je. 

                                                         = neštevni samostalniki 

 

                                                     snov           skupina               pojem 
                                                      (mleko, sneg)      (sadje, mladina)       (upanje, previdnost) 

 

 
Množinski samostalniki so tisti, ki jih vedno uporabljamo v množini. Gre za samostalnike, 

kot so sani, gosli, možgani, vrata. 

Neštevni edninski samostalniki poimenujejo snov (npr. sneg, kri), skupino (npr. mladina, 
grmičevje) ali pojem (npr. upanje, mir), teh stvari ne moremo šteti, zato jih vedno 
uporabljamo v ednini. 

 

SDZ str. 62, 63, 64, 65…..pa veselo na delo. ☺ 

 

 

MATEMATIKA 
Obseg lika 
 

Preveri. 

 

 

 

a b c č d 

Ime lika 

 

trikotnik pravokotnik petkotnik štirikotnik trikotnik 

št. pravih 

kotov 

0 4 0 0 1 

št. ostrih 

kotov 

2 0 0 2 2 

št. topih 

kotov 

1 0 5 2 0 

 

 

 a b c č 

ime lika šestkotnik trikotnik kvadrat sedemkotnik 

št. pravih kotov 0 0 4 1 

št. ostrih kotov 0 2 0 0 

št. topih kotov 6 1 0 6 

 

 

 

 



Preveri še rešitve nalog v zvezku. 

Zmanjševanec je 62, razlika je 43. Koliko je odštevanec? Zapiši enačbo in jo reši.  
62 – X = 43 
         X = 62 – 43 
         X =   19                                            Odštevanec je 19.   

Rokometna ekipa Celje PL je zabila 32 golov. Od tega jih je četrtino zabil Edi Kokšarov, 

osmino pa Renato Sulić. Koliko golov so zabili vsi ostali igralci skupaj?  
1

4 
 od 32 = 8                  

1

8
 od 32 = 4         32 – 12 = 20 

Vsi ostali so zabili 20 golov. 

Na gol vratarja Podpečana so nasprotniki streljali 21-krat. Obranil je tretjino strelov. Koliko strelov 

je obranil? 
1

3 
 od 21 = 7          Obranil je 7 strelov. 

Drugi vratar Rezar je obranil pet strelov, kar je četrtina vseh strelov, ki so šli na njegov gol. 

Kolikokrat so nasprotniki streljali proti njegovemu golu?  

                    
1

4
  od 20 = 5    Proti njegovemu golu so streljali 20 krat.  

 

Izračunaj.  

 

239 ∙ 74                         398 ∙ 398                              429 ∙ 357 

             17686                          154404                                  153153 

 

 Kako je šlo deljenje? Si se spomnil/a? 

 

54 : 6 = 9               763 : 7 = 109                              984 ; 3 = 328 

                                6                                                  24 

                                63 

 

 

 

 

Kaj je obseg? 

 
Obseg  poznamo tudi v vsakdanjem življenju. 

 

 Novorojenčkom ob rojstvu z metrom izmerijo obseg glave. Šivilja pri svojem 

delu izmeri obseg pasu, roke. Še sam s šiviljskim metrom izmeri obseg svoje 

glave, roke… 
 

SDZ 3, str. 40  
Preglej in preberi zapisano. 

 

OBSEG je vsota dolžin vseh stranic. 
Reši naloge na strani 41. 

Kako izračunamo obseg kvadrata? 

 



kvadrat 

a = 5cm          skica kvadrata           obseg = a + a + a + a ali 

                                                                    4 ∙ a 

                                                                     5cm + 5cm + 5 cm + 5 cm = 20 cm ali 

                                                                     4 ∙ 5 cm = 20 cm 

                                                         

 
 
Kako izračunam obseg pravokotnika? 

Pravokotnik 

a = 7 cm 

b = 4 cm       skica pravokotnika      obseg = a + b + a + b  ali 

                                                                    2 ∙ a + 2 ∙ b 

                                                                  7 cm + 4cm + 7cm +4 cm= 22 cm ali  

                                                                  2 ∙ 7 cm + 2 ∙ 4 cm = 14 cm + 8 cm = 22cm 

                                                                                                                                             

 
 

Reši naloge v SDZ str. 42, 43,  Zmorem tudi to (neobvezna) 

 

 

Zapis v zvezek 

 
 

                                                      OBSEG LIKA  

 
OBSEG je vsota dolžin vseh stranic. 

 

1. Nariši kvadrat s stranico a= 6 cm. 

 Izračunaj obseg 

 Vzemi volno (vrvico), vleci jo točno po vseh stranicah. 

          Odreži. Volno zalepi. 

 



    2. Nariši pravokotnik . 

        Podatki:  

a= 56 mm  

b= 38 mm 

 Izračunaj obseg. 

 Vzemi volno (vrvico), vleci jo točno po vseh stranicah. 

          Odreži. Volno zalepi. 
 

 

 

 

 

 

 

DRUŽBA 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE – Gospodarstvo v preteklosti in danes,  

                     promet 

 
V preteklosti je bilo gospodarstvo vezano na naravne vire. Razmisli, katere naravne vire so 

izkoriščali nekoč.  
 

 Gotovo si pomislil na ugodno podnebje in rodovitna tla (vinogradništvo, oljkarstvo) ter morje 

(solinarstvo, ribištvo).  

Oglej si spodnje slike teras. Kaj so terase? Zakaj so jih gradili? 

  

 

   
Terase so reliefne stopničaste oblike v nagnjenem reliefu, ki jih je človek izoblikoval z 

namenom, da bi pridobil ravno kmetijsko površino. 

 

Oglej si posnetek solinarskega praznika v Piranu.  

https://www.youtube.com/watch?v=GPifq2RTPsg 

 Preveri svoje znanje o solinah.  

 

Odgovore zapiši v zvezek.  

1. Sol je začimba, ki jo uporabljamo za različne namene.  Napiši vsaj dva primera 

uporabe. 

2. Nariši taperine in gavero. (na posnetku je to omenjeno) 

3. Kateri od pogojev morajo biti zagotovljeni za dobro letino soli? Sestavi poved tako, da 

uporabiš besede »sonce, veter, padavine«. 

4. So slanoljubne rastline (slanuše) del žive ali nežive narave? 

https://www.youtube.com/watch?v=GPifq2RTPsg


5. Ali bi preživele, če bi jih posadili na šolskem vrtu? Utemelji svoj odgovor.  

6. Tina je postavila posodo z z vodo na sončno okensko polico. Ko je naslednji teden 

pogledala v posodo, vode ni bilo več. Razloži, kaj se je z vodo zgodilo. 

7. Načrtuj in izvedi poskus s katerim boš iz slane vode pridobil sol.  

8. V zavarovanih parkih, kot je Krajinski park Sečoveljske soline, moramo upoštevati 

veliko pravil obnašanja. Napiši, kaj bi se zgodilo z rastlinami in živalmi, če ljudje ne 

bi upoštevali pravil. 

 

 Preberi učno snov  v  SDZ, str. 77- Gospodarstvo v preteklosti in reši naloge na str. 

78. 

 

       Preberi besedilo na str. 78  Gospodarstvo in promet danes.  

 

       Primerjaj dejavnosti ljudi nekoč in danes. Lahko narediš tudi preglednico. 

 

Prepiši v zvezek 

 

Gospodarstvo nekoč Gospodarstvo danes 

  

  

  

  

 

 

Reši naloge: SDZ str. 79/1,2,3 

 

 

 

 

 
 

 

 

Odpri učbenik na str. 56, začeli bomo novo učno enoto In citta' (V mestu). 

Najprej je pesmica Da Mario.  Preberi jo. Si razumel  besedilo? 

Govori o sladoledarni, ki se imenuja Da Mario (Pri Mariu) in danes ja sladoled 

brezplačen za vse otroke. 



V pesmici so navodila kako prideš do sladoledarne: e' vicino – je blizu, di fronte – 

nasproti, gira a sinistra – zavij na levo, vai sempre dritto – pojdi naravnost, a 

destra – na desno. Podčrtaj te izraze. 

Ilustracija ob pesmici ti pomaga, da lažje razumeš besedilo. Na ilustraciji poišči 

in napiši la gelateria, la scuola, il giardino (park) 

Pesmico ponovno preberi. 

 

 


