
TOREK, 7.4.2020 

SLOVENŠČINA 

Preveri svoje znanje. V roke vzemi rdeč kemik in začni… 

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

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 – ženski poljub – moški 

okno –  srednji bazen – moški 

toplina – ženski trta – _ženski 

hrepenenje – srednji torba – ženski 

vrtalnik – moški dete – srednji 
 

 

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

Lukec je s skrbjo pomislil na mater.  Skrbjo (skrb)  

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

Bil je premlad, da bi vedel, kaj očeta teži ob misli na domovino.  Misli (misel),  domovino. 

Marija se od veselja ni mogla vzdržati solz. Veselja 

       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 

risanje srednji ednina 

Krogov (krog) moški množina 

Krožnic (krožnica) ženski množina 

merjenje srednji ednina 

Razdalj (razdalja) ženski množina 

Kraka (krak) moški Dvojina 

konico ženski ednina 

list moški ednina 

Grafitom (grafit) moški ednina 

krog moški ednina 

 

Danes boš ponovil snov o samostalniku.  

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA&fbclid=IwAR2JqM2aA-IMJqgxkuXxQo-

vUqM2kxZCxIMINec_p5NOkVNVRwOtIQm3qiE 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html 

Te vaje lahko delaš večkrat. 

 

Naloga, ki jo moraš oddati do četrtka, 9.4. 2020 

Si napovedovalec vremena ali meteorolog. Sestavi vremensko poročilo 

glede na prikazano vremensko sliko. Zapiši v zvezek, pazi na čitljivost 

pisave.  Napisano fotografiraj in mi pošlji do četrtka, 9. aprila.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA&fbclid=IwAR2JqM2aA-IMJqgxkuXxQo-vUqM2kxZCxIMINec_p5NOkVNVRwOtIQm3qiE
https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA&fbclid=IwAR2JqM2aA-IMJqgxkuXxQo-vUqM2kxZCxIMINec_p5NOkVNVRwOtIQm3qiE
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html


 

 

 

 

DRU 

V zvezek preriši miselni vzorec (SDZ str. 79) in ga dopolni.  

Lahko si pomagaš s spodnjim zapisom. Miselni vzorec dopolni le s ključnimi 

besedami. 

 

 

 

 

 

V pomoč... 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 

 



Površje  

 

 

            Kraške pokrajine                                                       Nekraške pokrajine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnebje in rastlinstvo 

Na podnebje močno vpliva Jadransko morje, ki povzroča vroča ter sušna poletje. Večina 

padavin pade v zimskem času.  

 Za Kras in Vipavsko dolino je značilen sunkovit in močan veter –BURJA. Piha predvsem 

pozimi, odnaša prst, lomi drevje, povzroča škodo v kmetijstvu in vpliva na promet. 

Prebivalstvo in gospodarstvo 

Največ prebivalcev živi na obali in v večjih dolinah, na gričevjih pa opazimo gručasta naselja.  

Največje mesto je Koper, v katerem deluje tovorno pristanišče Luka Koper. Ostala 

pomembna mesta so še: Nova Gorica, Ajdovščina, Sežana, Vipava, Izola in Piran.  

V Kopru in okolici živijo tudi pripadniki italijanske narodne manjšine. 

Površje gradi kamnina apnenec. 

Za to območje so značilne podzemne 

vode ter kraški pojavi, ki smo jih že 

spoznali. 

Prst je slabo rodovitna, zato je tudi rastje 

skromno. 

Poselitev je redka zaradi pomanjkanja 

vode in plitve prsti. Zaradi teh razlogov so 

se v preteklosti ljudje bolj ukvarjali z 

živinorejo pašništvom in gozdarstvom. 

Najpomembnejši del kraškega sveta je 

planota Kras, katerega središče je mesto 

Sežana.  

Tu si lahko ogledamo več turistično 

urejenih kraških jam (Škocjanske jame, 

Divaška jama in jama Vilenica). 

 

Površje gradijo flišne kamnine  skupek 

kamnin, ki ne prepuščajo vode. 

Na tem območju voda teče po površju, 

prst pa je zelo rodovitna in primerna za 

kmetijstvo, zato je tu poselitev gosta. 

Tako kot v preteklosti se tudi danes, je za 

ljudi teh območji pomembno 

vinogradništvo. 

Goriška brda so znana po vinogradništvu 

ter sadjarstvu, v Vipavski dolini 

prevladuje poljedelstvo. Tudi za ostala 

gričevja na robu doline sta pomembna 

sadjarstvo in vinogradništvo, večji mesti 

tu pa sta Ajdovščina in Nova Gorica. 

Brkini so znani po sadjarstvu in živinoreji, 

Koprska brda pa predvsem po pridelavi 

oljk. 

 



Tradicionalne gospodarske panoge so poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, 

zelenjadarstvo ter solinarstvo. Danes pa so pomembni še promet, trgovina in turizem.  

Slovenska obala 

Obala slovenskega morja je zelo razčlenjena, njena dolžina pa je 47 km.  

Že zgodaj v zgodovini je bila obala pozidana in spremenjena. Najpomembnejša dejavnost na 

obali je turizem.  

Slovensko morje leži na severu Jadranskega morja. Sloveniji pripada tretjina Tržaškega 

zaliva, katerega del sta Piranski in Koprski zaliv. Morje je dokaj plitvo, njegova temperatura 

pa precej niha. 

Dediščina Obsredozemskih pokrajin 

 

 Solinarstvo – tradicionalna dejavnost pridelovanja soli, ki je znana že več stoletij. Po 

večini so soline danes zapuščene, v Sečoveljskih solinah pa najdemo solinarski muzej.  

 Ribištvo  

 Oljkarstvo – tradicionalna kmetijska dejavnost gojenja oljk in pridobivanje olivnega 

olja, ki so ga poznali že stari Rimljani.  

 Pršut – sušeno svinjsko stegno, značilno predvsem za Kras, saj naj bi na kvaliteto 

močno vplivala kraška burja. V preteklosti so si pršut kot specialiteto privoščili za 

praznike in ob drugih slavjih. 

 Kobilarna Lipica – kobilarna kjer vzrejajo lipicance, konje slovenske pasme značilne 

bele barve. Ker je pasma zelo učljiva, jih uporabljajo za dresuro, vožnjo in ježo. 

Kobilarna je bila ustanovljena pred skoraj 500 leti.  

 Škocijanske jame -  naravna znamenitost pod Unescovo zaščito. Ustvarila jih je reka 

Reka, največja slovenska ponikalnica.  

 Sredozemske hiše – gradnja hiš je prilagojena močni burji. Je kamnita in ima majhna 

okna, streha pa je obtežena z dodatnimi kamni. 

 

MATEMATIKA 

Včeraj si se naučil izračunati ploščino pravokotnika in kvadrata.  

Danes boš naredil še nekaj vaj. 

SDZ 3 str. 49, 50, 51 

Ko zaključiš, preveri rešitve. 

https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5


GUM 

Poslušaj posnetek in še sam izdelaj svoj cajon. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mXlxdATCBs 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želim ti veliko zabave in glasbenih užitkov …. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mXlxdATCBs


ANGLEŠČINA (5.a) – torek, 7. april, 2020 

 

Pozdravljeni! V petek ste poslušali zgodbo The King, the Cook and the Stork ter 

jo izrezali, uredili, zalepili v zvezek in ilustrirali. Nekateri ste mi že poslali slike 

zgodbe. Ostali mi jih še vedno lahko pošljete. 

 

Danes bomo ponavljali in utrjevali snov 4. enote. Na spodnjih povezavah boste rešili 

nekaj interaktivnih vaj vezanih na snov te enote: 

 

Najprej rešite vaje za poimenovanje hrane in pijače. Ni potrebno rešiti vseh vaj, 

ampak jih izberite nekaj, ki se vam zdijo najbolj zanimive: 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/food/puzzles/clickmath_audio_en.htm?language=slovenian  

 

https://quizlet.com/8901559/learn/embed/?hideLinks  

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_

dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz  

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/scarecrowhangman.htm?words=avocado;be

ans;biscuit;bread;butter;cheese;crisps;cucumber;egg;grapes;lemonade;lettuce;milk;onion;pasta;rice;

strawberries;toast;tom   

 

Kako je šlo? Bi poskusili še tole? Uredi besede v pravilen besedni red – 'potegni' 

kvadratke na ustrezno mesto: 

 

https://esl.writingexercises.co.uk/sentence-mix-1.php   

 

Kaj pa ure? Se jih še kaj spomnite? Izpisal se bo čas, hkrati pa se bo v spodnjem 

desnem kotu pokazal del sestavljanke, ki ga morate 'povleči' k ustrezni sliki ure. 

Izbirate lahko med polnimi urami, pol ure, četrt ure, …: 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_clocks.htm?language=english&link

back=../../../education/clocks/index.htm 

 

Tudi pri tej vaji lahko izbirate težavnost in polne ure, pol ure, četrt ure, …. Izpiše se 

vam čas, vi pa premikate kazalce v uri da dobite pravi čas: 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/setclock.htm?language=english&linkback=../.

./../education/clocks/index.htm  

 

Ponavljam – ni potrebno rešiti vseh vaj, ker jih je veliko. Nekaj jih lahko pustite za 

takrat, ko imate čas.  

Želim vam obilo zabave ob učenju! 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/food/puzzles/clickmath_audio_en.htm?language=slovenian
https://quizlet.com/8901559/learn/embed/?hideLinks
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/scarecrowhangman.htm?words=avocado;beans;biscuit;bread;butter;cheese;crisps;cucumber;egg;grapes;lemonade;lettuce;milk;onion;pasta;rice;strawberries;toast;tom
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/scarecrowhangman.htm?words=avocado;beans;biscuit;bread;butter;cheese;crisps;cucumber;egg;grapes;lemonade;lettuce;milk;onion;pasta;rice;strawberries;toast;tom
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/scarecrowhangman.htm?words=avocado;beans;biscuit;bread;butter;cheese;crisps;cucumber;egg;grapes;lemonade;lettuce;milk;onion;pasta;rice;strawberries;toast;tom
https://esl.writingexercises.co.uk/sentence-mix-1.php
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_clocks.htm?language=english&linkback=../../../education/clocks/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_clocks.htm?language=english&linkback=../../../education/clocks/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/setclock.htm?language=english&linkback=../../../education/clocks/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/setclock.htm?language=english&linkback=../../../education/clocks/index.htm


                             ŠPORTNA 

                                             
 
Pozdravljeni učenci! 
 
Danes bomo naredili nekaj ATLETSKIH VAJ, ki jim pravimo tudi atletska abeceda. 
 
UVODNI DEL URE  - OGREVANJE IN GIMNASTIČNE VAJE 

 
Naredi vse spodaj naštete vaje (30 sekund ponavljaj vsako).  

1. Tek na mestu (zamahi z rokami - posnemanje dela rok pri teku) 
2. Tek na mestu (nizko - visoko dvigovanje kolen) 
3. Tek na mestu (prestopanje 2x skupaj, 2x narazen) 
4. Tek na mestu + kroženje z rokami naprej  
5. Tek na mestu + kroženje z rokami nazaj 
6. Iztegovanje z rokami čim više nad glavo z dvigi na prste (pobiranje jabolk) 

 
Imeli ste 3 minute ogrevanja v gibanju, sedaj pa naredite še gimnastične vaje za 
katere boste potrebovali manjši karton, lahko pa tudi mapo. Seveda pazite na svojo 
varnost!  

 



GLAVNI DEL URE 

 
No, če ste se dobro ogreli lahko nadaljujemo z ATLETSKO ABECEDO. Gre za vaje, 
pri katerih krepimo predvsem moč nog in razvijamo svojo koordinacijo. 
Vaje so bile sicer posnete zunaj, vendar lahko večino vaj izvajate tudi doma, ali pa si 
jih prilagodite. Pazite, da doskakujete mehko in ne na celo stopalo! 
 
VIDEO: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=pGXBWLkIOWbHTnYUV9YjQBH2 
 
Ko ste naredili vaje, poiščite na videu ŠKARJICE (na 2:12'). To je gibanje, ki ga v šoli 
vsako leto uporabljamo pri skoku v višino. Pravilno se mu pravi PREKORAČNA 
TEHNIKA.  
Če bi bili v šoli, bi danes skakali v višino. Ker smo doma, bomo vadbo prilagodili,  
tehniko vadite ob videoposnetku. Ugotovite s katero nogo se lažje odrivate. To je 
vaša odrivna noga. Noga, s katero zamahnete je zamašna noga. Noge morajo biti v 

zraku čimbolj iztegnjene, doskočimo na zamašno nogo.  
Doma vadite tako, da poiščete na tleh eno črto (na parketu, ploščicah, pred 
hišo...), ki jo preskakujete . Vadite samo tehniko skoka, brez vrvice in pazite na 
varnost. 

 

 
 

Slika: Milan Čoh, Atletika 

KOMUNIKACIJA Z UČITELJICO ŠPORTA 
Za pomoč ali dodatne informacije me kontaktirajte na:  dunja.zugelj@oskosmac.si 
 

 
 

UŽIVAJ V VADBI! 

 
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). 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=pGXBWLkIOWbHTnYUV9YjQBH2
mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si

