
23. ČETRTEK, 16. aprila 2020 

 

1. SLJ 

Dolgujem vam odgovore, ki ste jih morali zapisati v torek. 

Odgovori, ki vam jih pošljem, se lahko nekoliko razlikujejo od vaših, da imajo le enak 

pomen, smisel. To velja tudi za vse ostale odgovore (NIT, DRU). 

1. Napiši tri lastnosti, ki najbolj označujejo kanto (kašna je). 

Kanta je požrešna (ker poje vse, kar vidi), nenasitna (ker kar naprej je), glasna (ker 

ves čas vpije), predrzna (ker neprimerno odgovarja), neolikana (ker riga in se 

baše),… 

2. Iz besedila izpiši poved, s katero pisatelj poudarja, da je bila kanta kar naprej lačna. 

Pa to še ni bilo dovolj. 

3. Iz besedila izpiši tri posledice njene nenasitnosti (kaj se je zgodilo z njo, ko se je 

vendarle najedla). 

Posledice nenasitnosti so bolečina, riganje, kašljanje, podiranje kupčkov, zvijanje v 

trebuhu, bruhanje. 

4. Narisana kanta. 

 

Do zdaj si spoznal vsaj tri Suhodolčanove pravljice.  

Si opazil, da se vse začnejo in končajo enako? 

• Začetek gre takole: 

Nekoč je bil en …… To ni bil navaden ….., ta ….. je bil nekaj posebnega. 

• Vsaka pravljica pa se konča takole: 

Zdaj pa lahko noč pa en …. za pomoč. Pokrij se, zavij se in zaspi. 

 

Na pikicah manjka en vsakdanji predmet, o katerem je potrebno napisati pravljico.  

In to je tvoja naloga za danes jutri (2 uri SLJ). 

 

Potrebuješ torej: 

• dobro idejo, o katerem predmetu boš napisal najboljšo pravljico, 

• veliko domišljije, 

• list ali vadbeni zvezek, kamor boš najprej napisal pravljico, 



• zvezek za SLJ (pogovor dveh mačk), kamor čim bolj estetsko in s čim manj 

napakami prepišeš pravljico, 

• pravljici daj naslov,  

• ZAČETEK pravljice je znan (na pikice vstavi predmet, o katerem boš pisal): 

Nekoč je bil en …… To ni bil navaden ….., ta ….. je bil nekaj posebnega. 

• PRAVLJICA naj ima zaplet (nekaj se mora zgoditi) in razplet, naj se srečno konča. 

• ZAKLJUČEK pravljice je znan (na pikice vstavi predmet, o katerem boš pisal): 

Zdaj pa lahko noč pa en …. za pomoč. Pokrij se, zavij se in zaspi. 

 

Napisano pravljico fotografiraj in mi jo najkasneje do nedelje, 19. 4. 2020, pošlji na 

moj elektronski naslov. 

 

 

2. MAT 

Če si ponovil deljenje, danes ne bo smelo biti težav. Začenjamo namreč z deljenjem. 

Danes bomo delili z 10 in s 100. 

Zapiši v zvezek: 

DELIMO Z 10 IN S 100   16. 4. 2020 

6 : 1 = 6 

60 : 10 = 6  Število, ki se konča z 0, delimo z 10 tako, da izbrišemo to ničlo. 

600 : 100 = 6 Število, ki se konča z dvema 0, delimo s 100 tako, da izbrišemo ti dve  

ničli. 

 

6 : 1 = 6,  ker je 6 · 1 = 6 

60 : 10 = 6,  ker je 6 · 10 = 60 

600 : 100 = 6,  ker je 6 · 100 = 600 

 

Bo šlo? Seveda.       

Reši naloge v DZ str. 72 in 73. 

Če ti ne bo šlo, mi piši na elektronski naslov. 



Še vedno pa vadi deljenje na spodnjih povezavah: 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k 

Vaje za deljenje z 10 in s 100: 

MOJA MATEMATIKA: 

• Aritmetika in algebra – množenje in deljenje – množenje in deljenje z 10 in s 100 
• Aritmetika in algebra – množenje in deljenje – deljenje z ostankom in deljenje 

• Geometrija in merjenje – merjenje – dolžina – pretvarjanje enot 

 

 

3. DRU 

1. Kdo je kartograf? 

Kartograf je strokovnjak za izdelavo zemljevidov. 

2. V kakšnem pogledu so prikazani načrti? 

Načrti so prikazani v ptičjem pogledu. 

3. Česa ne rišemo na načrte? 

Na načrte ne rišemo predmetov, ki se premikajo (npr. avtomobilov, ljudi, živali).  

4. S čim, kako je prikazano, čemu so zgradbe namenjene? 

Z barvami ali drugimi znaki (v legendi) je prikazano, čemu so zgradbe namenjene. 

5. Kaj označujejo napisi na načrtih? 

Napisi na načrtih označujejo imena cest, ulic, delov naselij, večjih zgradb, voda,… 

Danes se bomo naučili, kako opišemo lego domačega kraja. 

Če bi bili na potovanju v tujini, bi na vprašanje Od kod si? odgovorila iz Slovenije, ki je v 

Evropi. 

Če bi bila v šoli v naravi na Debelem rtiču, bi na vprašanje Od kod si? odgovorila z 

Dolenjske, ki meji na Notranjsko ali iz Velikih Lašč, ki so približno 30 km južno od 

Ljubljane. 

Če me v Ljubljani vprašajo Od kod si? odgovorim iz Velikih Lašč, ki so približno 30 km 

južno od Ljubljane. Če jih zanima natančneje povem, da sem iz Kneja, ki je blizu Rašice, 

kjer se je rodil Primož Trubar. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k


Na zemljevidu Slovenije imaš obkroženo Ljubljano in območje, od koder smo mi.  

Se še spomniš, da je na zemljevidu navadno SEVER zgoraj, JUG spodaj, VZHOD levo in 
ZAHOD desno? 

 

 

 

 

Preberi snov v učbeniku str. 54 in 55. 

  



V zvezek prepiši zapis v obliki miselnega vzorca. 

SEVERNO, 
JUŽNO, 

VZHODNO, 
ZAHODNO OD… 

GLEDE NA POVRŠJE: 
- na ravnini 

- v kotlini 
- v dolini 

- na pobočju vzpetine 
- ob morski obali 

- na jezerskem bregu 
- ob reki ali potoku 

LEGA DOMAČEGA KRAJA  
(U 54, 55) 

PRISOJNA ALI OSOJNA STRAN?  

OB KATERI CESTI, 
ŽELEZNICI, 
REKI? 

 

 

 

 

 

LEVI ALI DESNI BREG? 
Če gledaš v smer toka reke, 
je na LEVI strani LEVI BREG, 

na DESNI strani pa LEVI BREG. 

Nariši! Pomagaj si z učbenikom str.54 

 

  



4. ŠPO 

Zadnja dva delovna tedna v aprilu bi imeli na šoli dva teka. Prvi bi bil Hočem, zmorem, 
tečem, drugi pa Krpanov kros. 

Čeprav se ne bomo srečali na nobenem od teh tekov, bomo ure športa v tem tednu 
posvetili teku. 

Športne aktivnosti naj potekajo zunaj. 

OGREVANJE: 

- tek na mestu (1 minuta) 
- skiping (30 sekund) 
- poskoki s kolebnico ali brez nje (30 x) 
- poskoki skupaj narazen z rokami in nogami (20 x) 
- gimnastične vaje po tvoji izbiri 

TEK IN VAJE V TEKU: 

- 5 minut neprekinjenega teka  

(teči v pogovornem tempu – da lahko vmes še govoriš)  

IZBERI SI NEKOLIKO DALJŠO RAZDALJO, da boš lahko v eno smer delal vaje, nazaj pa 
tekel: 

- hopsanje + tek  
- skiping + tek 
- tek z iztegovanjem nog naprej + tek 
- tek z brcanjem v zadnjico + tek 

 

- 2 minuti teka  

 

ZAKLJUČNI DEL: Raztezne gimnastične vaje za mišice. 

 

 


