
 

Pozdravljeni starši in učenci! 

V ponedeljkovi videokonferenci sem izvedela, da nekateri učenci ne razumete 
pomena »DODATEK«. Enako kot v šoli, so to naloge, ki niso obvezne temveč 
namenjene učencem, ki si želijo več znanja, izzivov in nalog. Rešite jih, če želite. 
 

MAT – Preverjanje znanja – hitro računaje 

Danes želim preveriti kako spretni in hitri ste pri računanju. Račune prepišite v dveh 
kolonah v zvezek in jih nato izračunajte. Izmerite čas reševanja in ga pripišite. Napak ne 
popravljate. Pošljite fotko.  
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TOREK, 21. 4. 2020 

                                                        MAT – Preverjanje znanja 

                                                         SPO – Razvijamo se 

                                                         LUM -  Korona pošast 

                                                         SLJ – L. P.Utva: Kaj je videl Mižek Figa 



SPO – Razvijamo se 

Prisluhnite zvočnemu posnetku na spodnji povezavi. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording.m4a 

Za boljše razumevanje si ga predvajajte večkrat, tudi ob ogledu U/ 70, 71, 72. 

Hrano in vodo potrebujemo za razvoj in obnavljanje telesa. Ko iz hrane telo vzame, 

kar potrebuje, ostanke izloči v obliki blata. Podobno je pri vodi, le da jo izločimo v 

obliki urina, potenja in dihanja. To velja za živali in ljudi. Rastline med drugimi snovmi 

izločajo tudi kisik. 

 
Pri dihanju ljudje in živali vdihnemo zrak (kisik) in izdihnemo zrak (ogljikov dioksid). 

Kisik, ki ga potrebujemo mi, proizvajajo rastline. 

Rastline pa potrebujejo ogljikov dioksid, ki ga proizvajamo ljudje in živali.  

Zato lahko rečemo, da smo tesno odvisni drug od drugega.  
 

Živa bitja smo medsebojno odvisna pri dihanju in tudi pri prehranjevanju. Kaj menite 

da predstavlja spodnja slika želoda, polha in sove. Kako so ta živa bitja med seboj 

povezana? 

 
Živali so rastlinojede, mesojede ali vsejede. Tudi ljudje smo vsejedi, lahko pa tudi 

rastlinojedi ali vegetarijanci, vegani. 

 

LUM – KORONA POŠAST 

Potrebujete: 

- bel list A4 

- svinčnik, 

- barvice, 

- flomastre, 

- ravnilo; 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording.m4a


Bel list papirja prepognite na polovico.  

Sedaj pa vsako polovico še na pol, da dobite četrtine. Kot harmoniko.  

 

Zgibanko obrnite pokončno. Na prvo četrtino narišite glavo pošasti. Na 
zadnjo četrtino pa noge.  

Sedaj pozor: usta morajo biti na sredini prepogiba, da sežejo v obe četrtini. 

Ko list razpremo, jih pa še razvlečemo, da se naša ljubka pošast spremeni v 
korona pošast – z veliko vsega, rok, tipalk, klešč, lovk, kril, dlake… v ustih 
pa zobe, več jezikov… Bodite ustvarjalni! Pošast pobarvajte s flomastri in 
barvicami.    
Dodatno razlaga na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=meN-eWeM3Mc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meN-eWeM3Mc


DODATEK:   

Ali vas zanima ustvarjanje v računalniškem programu SLIKAR 3D? 

Na spodnji povezavi si oglejte, kako lahko vašo pošast ustvarite, da bo videti 

kot junaki iz risank: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRE-jGDIzxA&fbclid=IwAR0G1jukB8OPgpa4-

srN4nhQQkIoToTRijdFEs0TCZvr40MQRy0E_V651rc 

 

 

SLJ – L. P.Utva: Kaj je videl Mižek Figa 
 
Obravnavali bomo pesem Ljudmile Prunk Utva z naslovom Kaj je videl 
Mižek Figa. Poiščete jo lahko v B/116,117 ali v spletnem berilu na spodnji 
povezavi. 
https://ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000198 
 

 
Pesem ni razdeljena na kitice kot je to običajno.  
Poiščite besede, ki se rimajo. Berite zadnje besede v vsaki vrsti in poiščite 
katere se med seboj rimajo.  
Poiščite začetek in konec pesmi. Prvih pet vrstic pesmi bi lahko bilo uvod. 
Zadnje štiri vrstice pa zaključek.  
Neznane besede lahko napišete v zvezek in mi pošljete fotko, da vam 
pripravim razlago do prihodnjič. 
Pesem večkrat preberite, dokler ne gre branje gladko. V sredo nadaljujemo. 
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