
TOREK, 14. 4. 2020 

Ste že šli iz Rovna na Miklavža?  Jaz sem danes spet prehodila pot 

po kateri še nisem šla. Na poti sem srečevala tele možiclje. Pa 

imate namig za pohod. Samo malo boste morali počakati, ker ne 

smete v našo občino      

Močno si želim, da bi se vsi skupaj kmalu spet vrnili v šolo. 

Verjeno tudi vi. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Prejšnji teden ste v četrtek utrjevali znanje – reševali ste besedilo z dopolnjevanjem besed. 

Rešitve lahko preveriti v U/str. 64 in 69 v zelenih okvirčkih. 

Ljudje večinoma jemo tisto, kar raste in uspeva v okolju v katerem živimo. Tako se naša 

hrana razlikuje od hrane, ki jo jedo v drugih delih sveta.  

Snov preberi v U/str. 69. Nato v zvezku za NIT oblikuj miselni vzorec (glej spodaj).  

- Zapiši katera hrana je značilna za Slovenijo. 

- Izberi še tri države in zapiši nekaj podatkov/primerov kakšno prehrano imajo. 

Na koncu navodil prilagam tudi prilogo iz PIL-a (tema iz Vesele šole). Besedilo lahko 

preberete. Izvedeli boste marsikaj zanimivega v zvezi s prehrano po svetu. Naj vam bo v 

pomoč pri oblikovanju miselnega vzorca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RAZLIČNI KRAJI, 

RAZLIČNI OKUSI 

SLOVENIJA  

  



DRUŽBA 

Navodilo za družbo velja za 2 uri (torek in sreda). 

KAKO JE ORGANIZIRANA DRŽAVA SLOVENIJA? 

V učbeniku str. 105 in 106 preberite o organizaciji naše države in si oglejte slike. 

Da boste lažje razumeli, ker je snov težka in je veliko manj znanih ali neznanih besed, si 

lahko ogledate še predstavitev, ki jo pošiljam v PRILOGI. 

V zvezek prepišite naslov in datum ter prepišite spodnje besedilo: 

Naša država ima svoje simbole (zastavo, grb in himno). Ima svojo ustavo, denar (evro) in 

svoj jezik. Naša država Republika Slovenija  je demokratična  država, kar pomeni, da ljudje 

volijo predsednika in poslance, ki državo zastopajo doma in  v Evropi. Na čelu države je 

Borut Pahor. Pomembno vlogo pri sklepanju zakonov ima vlada, katere predsednik je Janez 

Janša. 

Naloge: 

• Nariši ali prilepi  zastavo  in zapiši: Slovenska zastava je trobojnica z državnim grbom 

na desni strani. 

• Nariši  ali prilepi grb in zapiši: Slovenski grb ima obliko ščita, tri zvezde ponazarjajo tri 

celjske grofe (iz časa zgodovine). Poleg te je na njem  podoba Triglava, dve valoviti 

črti pa ponazarjata reke in morje. Grb je v istih barvah kot zastava. 

• Prepiši sedmo kitico Prešernove Zdravljice – našo himno. 

 

ŠPORT 

Ena od vaj pri Krpanu je preskakovanje kolebnice. Verjetno imate doma kakšno vrv, ki jo 

lahko uporabiš kot kolebnico.  

- Najprej naredi gimnastične vaje s kolebnico (zloži jo na 4 dele) – vaje so v prilogi. 

- Preskakovanje kolebnice sonožno naprej in nazaj, sonožno brez vmesnega poskoka, 

preskakovanje nazaj, po eni nogi, po drugi nogi, s prekrižanimi rokami, kolebnico 

dvakrat zavrti, teci na mestu ali pa okoli hiše… 

- Če vas je več, najmanj trije, potem lahko kolebnico dva vrtita, ostali pa tečete skozi ali 

pa delate poskoke. 

- Kolebnico lahko eden vrti, ostali jo preskakujete (postavite se v krogu). 

 

 

 

 

http://www.groharca.si/files/2020/03/5bDRU_Kako_je_organizirana_drzava_Slovenija.ppt


MATEMATIKA 

Nadaljujemo z merjenjem. Tokrat bomo merili prostornino. 

V zvezek napiši današnji datum in naslov PROSTORNINA. 

Prepiši: 

Enote za merjenje prostornine so hektoliter (hl), liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl) in 

mililiter (ml). 

Odnosi med enotami: 

1 hl = 100 l 

1 l = 10 dl 

1 dl = 10 cl = 100 ml 

1 cl = 10 ml 

Prepiši nalogo v zvezek ali jo natisni in jo dopolni z ustreznimi količinami. 

2 l  50 l  
1

4
 l  2 dl  1 hl  2000 l  5 l 

Človek naj bi dnevno zaužil vsaj _______ tekočine. 

Natakar je vsakemu gostu ponudil _______ soka. 

Stric Tone je v sod natočil _______ vina. 

Mama je v testo za potico dodala _______ mleka. 

Pozimi so Novakovi porabili _______ kurilnega olja. 

Teta Mira je naredila _______ mareličnega kompota. 

Oče je v avtomobilski rezervoar natočil _______ bencina.  

 

GLASBENA UMETNOST 

V nedeljo zvečer je italijanski operni pevec Andrea Bocelli v prazni milanski katedrali izvedel 

koncert z naslovom Glasba za upanje. 

Klikni na povezavo in poslušaj delček ali pa kar cel nastop. Če te ne moti pri delu, ga lahko 

poslušaš, ko delaš naloge za ostale predmete. 

https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU 

V zvezek za glasbo napiši današnji datum in Andrea Bocelli – Glasba za upanje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU


 

 Priloga NIT: BESEDILO VZETO IZ PIL-a (VESELA ŠOLA) 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


