
SREDA, 8.4.2020 

 

MATEMATIKA  

Danes boš ponovil učno snov o pravokotniku in kvadratu. 

NAČRTOVANJE KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA SDZ/36-37 

Pri kvadratu in pravokotniku sta sosednji stranici pravokotni, nasprotni 

pa vzporedni. 

1. Nariši kvadrat s stranico a = 42 mm. 

Podatki:  

a = 42 mm 

2. Nariši pravokotnik s stranico a= 52 mm in b = 34 mm. 

Podatki:                                     

a= 52 mm  

b= 34 mm       

                      KOTI V VEČKOTNIKU SDZ/38-39 

 

Štirikotniki s 4 

pravimi koti. 

Štirikotniki brez 

pravih kotov. 

Štirikotniki z 

nekaterimi pravimi 

koti. 

 

 

 

 

  

 

 



 

OBSEG LIKA SDZ/40-43 

 

OBSEG je vsota dolžin vseh stranic 

RAČUNANJE PLOŠČINE SDZ/48-51 

1cm2              

          

          

          

          

                                                

                                                               

          

          

          

 

V kvadratnem decimetru je 10 vrstic po 10 kvadratkov. Vsak kvadratek meri v 

dolžino 1cm in v višino 1cm. To zapišemo  1cm2 . Skupaj 100 kvadratkov. 

                1 dm •  1 dm 

10 cm •  10 cm  

 

1 cm •  1 cm 

10 mm •  10 mm  

 

 

Naloge 

Izračunaj obseg in ploščino spodnjih likov.(glej preglednico) 

V zvezek zapiši lik, izpiši podatke in nariši skico. 

 



Primer: 

Pravokotnik 

Podatki                                          skica               o =2∙3+2∙4 

a = 3 cm                                                                o = 6+8 

b = 4 cm                                                                o = 14 cm                                                                

0 =  14 cm                                                              p = a∙b 

P=  12𝑐𝑚2                                                               p =  3∙4                                                                                                                                                          

                                                                             P = 12𝑐𝑚2 

 

Preglednic ti ni potrebno prepisovati v zvezek. Iz njih samo razberi podatke.  

Pravokotnik                                                          

a= 3 cm b= 4 cm o=14 cm p=12𝑐𝑚2 

a= 2 m b= 8 m o= p= 

a= 4 mm b= 5 mm o= p= 

a= 8 km b= 6 km o= p= 

 

Kvadrat 

a= 3 cm o= p= 

a= 2 m o= p= 

a= 4 mm o= p= 

a= 8 km o= p= 

Ponovi še množenje.       

238∙234           576∙498             678 ∙29      

 

 

 



 

SLOVENŠČINA 

Reši naloge preverjanja in oddaj do petka, 10. 4. 2020. 

1. Možnost – naloge prepiši v zvezek, reši in mi pošlji fotografijo 
2. Možnost – naloge lahko rešiš na listu ,list shraniš in ga pošlješ na moj 

elektronski naslov. V tem primeru prosi starše,  naj ti pomagajo to 

narediti.  

Preverjanje znanja - samostalnik 

1. V besedilu podčrtaj samostalnike. Vpiši jih v preglednico ter določi spol in število. 

 

Če se kje v Ljubljani, lahko v kakšni ustanovi pohvalijo, da je namenjena radovednim in zvedavim 

otrokom, potem je to Hiša eksperimentov, kjer starši in otroci sami izvajajo eksperimente s 

številnih področij znanosti. 

 

VIR: Ljubo in Ani v Ljubljani, Turistični vodnik za otroke in njihove starše. Društvo za spodbujanje radovednosti, 

zvedavosti in spoznavanje sveta Žverca, Ljubljana 2008. 

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 

   

   

   

   

   

starši moški množina 

   

   

   

   

2. Preberi povedi in vpiši besedo je ali so. 

Smuči _____ v kleti. 

Mleko _____ še vroče. 



Jesenice _____ na Gorenjskem. 

Kri _____ rdeča tekočina v organizmu človeka in nekaterih živali. 

Jetra _____ organ v desnem zgornjem delu trebušne votline. 

Bilo je mrzlo, da _____ drevje pokalo.  

Poglej, če _____ kletna vrata zaprta.   

Grmovje _____ poraslo strmino za hišo. 

 

Kateri samostalniki so množinski? _____________________________________________ 

Kateri samostalniki so edninski? _____________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Danes boš spoznal, katerim besedam pravimo pridevniki. 

 

PRIDEVNIKI          SDZ/66-69 

 

=so besede, ki jih pridenemo samostalnikom zato, da samostalniki postanejo slikoviti. 

 

lesena        lončena         barvna       lepa      okrogla 

 

 

 

 

 

 

 

velika   mamina     Ninina     steklena        navadna      šolska 

Po njih se vprašamo kakšen/a/o, kateri/a/o , čigav/a/o je kaj.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primer : 

 Kakšna vaza? – Barvna vaza. Vaza je samostalnik (kdo, kaj), barvna je pridevnik (kakšna- 

opisuje samostalnik). 

VAZA 



Katera vaza? – Lesena vaza. Lesena je pridevnik (katere vrste vaza). 

Čigava vaza? – Ninina vaza. Ninina je pridevnik (pove, čigava je). 

V zvezek prepiši zgornji del slike (do črtkanih črtic). 

Reši naloge v SDZ str. 66,67. 

Preveri rešitve. 

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

 

DRU 

 

V zadnjih mesecih smo pri družbi obravnavali slovenske pokrajine. Tvoje 

znanje o njih je že zelo obsežno. 

 

 

 Naredi še nekaj vaj. 

https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html    Predvsem Naravne enote 

Slovenije.  

Preglej SDZ str. 44 – 78 in reši še naloge, kij do sedaj še nisi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5
https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html


 

 

 

 

 

Kolikokrat si zapel,a pesmico Da Mario? Jo znaš že na pamet? 

Danes bomo ponavljali nove besede iz učne enote In citta' (str.57). Upam, da si jih poslušal in 

glasno bral.  

Poskusi takole: pokrij besede spodaj v okvirčku z zvezkom, nato pa poskusi poimenovati 

sličice. Če ne gre, odkriješ sličice.  

Ali pa poskusi tako. Večkrat preberi izraze, poskusi si jih zapomniti čim več. Če je možno, naj 

nekdo gleda na uro, recimo 1 minuto. Nato daj učbenik »sodelavcu« (mami, bratu...), ti pa 

povej vse izraze, ki se jih spomniš. Izrazov je 9. 

8 ,9 izrazov = odlično 

7, 8 izrazov = zelo dobro 

4, 5, 6 izrazov = dobro 

Kako je šlo? 

Sedaj pa boš te izraze uporabil.  

Imaš pred očmi Tartinijev trg? Poskusi si ga predstavljati, predvsem pa zgradbe, ki sa na trgu. 

Odpri zvezek, napiši naslov La Piazza Tartini. Nariši skico trga z vsemi zgradbami.  

Na zgradbe napiši imena, prepiši jih iz učbenika. Ker pa v učbeniku ni vseh zgradb, jih bom še 

nekaj napisala: 

la banca – banka 

l' albergo – hotel 

il ristorante – restavracija 

il bar – lokal 

la pasticceria – slaščičarna 

il palazzo del comune – občinska palača 

la casa natale di Tartini – Tartinijeva rojstna hiša 

Risbo pošlji na moj e-naslov: anica.zumer@oskosmac.si 

 Mesečno nalogo  za april pošlji v torek, 14. 4. (to je edini datum!) na moj spletni naslov 

anica.zumer@oskosmac.si 

mailto:anica.zumer@oskosmac.si

