
TOREK, 19. 5. 2020 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Danes dopoldne bo potekalo ustno ocenjevanje NIT. Še enkrat pošiljam vrstni red. 

Ob 9. uri Ob 10. uri Ob 11. uri 
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Današnja tema  (in naslov v zvezku) ŽIVLJENJE V NARAVNEM OKOLJU JE BOLJ RAZNOLIKO 

KOT NA POLJU 

- Razmisli, kakšna je razlika med naravnim okoljem in poljem. 

- Preberi besedilo v U/str. 77, 78. 

- Preriši miselni vzorec in ga opremi s sličicami. 

 

 

DRUŽBA 

RIMLJANI V NAŠIH KRAJIH 

Današnja navodila so za vse tri ure ta teden (torek, sreda in četrtek). Razporedi si delo. 

Navodila za delo: 

• Na povezavi si lahko ogledaš posnetek o Rimljanih na naših tleh. 

• Preberi besedilo v učbeniku – stran 77 – 79. Snov si lahko prebereš tudi na PPT. 

• V zvezek napiši datum in naslov RIMLJANI V NAŠIH KRAJIH. 

• Prepiši POVZETEK, VEŠ VEM IN KAJ POMENI. 

• Kaj pomenijo naslednje rimske številke: M, D, C, L, X, V, I. 

• Nariši in opiši rimskega vojaka – legionarja. 

• Reši križanko. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg


 

ŠPORT 

Ta teden bomo namenili kolesarjenju. Na taboru v Libeličah ste vsi opravili spretnostni 

poligon. Mislim, da ne bi bilo slabo, če malo ponovite spretnostno vožnjo. Na povezavi 

imate kratek filmček, kako lahko doma pripravite spretnostni poligon.  

Poligon lahko postavite v celoti ali po delčkih in potem vadite vožnjo. 

MATEMATIKA 

Pri matematiki se bomo v prihodnjih urah ukvarjali s ploščino.  

V zvezek napiši datum in naslov PLOŠČINA. 

Kaj je ploščina, si lahko pogledaš na povezavi. 

Razlaga: 

Ploskvam lahko določimo velikost s polaganjem enako velikih ploščic. Primer: 

Oglejmo si, koliko ploščic smo položili na tla predsobe. 

 

 

Velikosti ploskve rečemo ploščina. Izrazimo jo z merskim številom in ploščinsko mersko 
enoto. 
Ploščina tal predsobe je 24          ali 48          . 
 
Merski števili sta 24 in 48, merski enoti pa           in            . 
 
Pri merjenju velikosti ploskve se trudimo, da prekrijemo celotno ploskev z izbrano 
ploščinsko mero.  
 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=R8PRTkLKgYdFljdlid6wmZAm
https://www.youtube.com/watch?v=FALgismi9ms


Če lahko, natisni zgornjo sliko in prepiši razlago v okvirčku. 

Reši naslednjo nalogo.  

Kolikšna je ploščina likov, če je merska enota kvadratek mreže. Zapiši v zvezek. 
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V DZ/str. 72 reši 1. in 2. nalogo. 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Pričakujem še nekaj vaših posnetkov petja in ritmične spremljave. Prosim, če mi jih lahko 

čim prej pošljete. 

 

Kar nekaj slovenskih pokrajin smo glasbeno že prehodili. Danes gremo v Prekmurje.  

V zvezek napiši datum in današnji naslov PREKMURJE. 

Tvoje naloge: 

Poslušaj posnetek znanega prekmurskega ansambla.  

V zvezek odgovori na vprašanja: 

1. Kako se imenuje ansambel, ki si ga poslušal? 

2. Na katere inštrumente igrajo? Naštej jih.  

3. Kako se imenuje znani slovenski glasbenik (ime in priimek), ki na posnetku poje? 

4. Poišči eno njegovo pesem in besedilo prepiši ali prilepi v zvezek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTMr6R2uybc

