
SREDA, 8. 4. 2020 

 

NARAVOSLOVJE IN TENIKA 

1. S pomočjo učbenika na str. 23 in 24 odgovori na spodnja vprašanja. 

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. 

 

1. Za kaj si živali poiščejo ZAVETJE?                                      
2. Kam se zatečejo? 
3. Katere živali si gradijo bivališča? 
4. Kaj delajo v njih? 
5. Opiši mravljišče.                                     
6. Kaj je termitnjak? 
7. Kaj gradijo ose in sršeni? 
8. Za kaj gradijo ptiči gnezda? 
9. Katere živali si najdejo zavetje v človeških bivališčih? 
10.  Kje živijo mladoletnice? Iz česa  gradijo tulce? 
11.  Za kaj je uporabno žolnino duplo? 
12.  Oglej  si sliko ptičjega gnezda. Navedi eno dobro    

 in eno slabo stran tega bivališča.                 

MATEMATIKA 

Za poslušanje razlage pisnega deljenja lahko klikneš na spodnjo povezavo. 

Seveda le, če jo potrebuješ. Če ti še kaj dela težave mi napiši, da še enkrat 

razložim. 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q 

 Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.      
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Kako 

zanimivo? 

Pa smo že na sredi tedna. 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q


1. V zvezek prepiši račune in izračunaj. Ne pozabi na preizkus. 

 

 

2. V DZ na str. 87 reši 6. In 7. Nalogo. Če želiš pa lahko rešiš tudi 4. in 5. nalogo. 

 

SLOVENŠČINA  

Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi. 

Str. 39 + 40  

2. naloga    b)    c) 

Str. 40 3. Naloga  DA, NE, NE, DA 

4. naloga      žalosten  nesramen  hudoben 

5. naloga 

Dobre lastnosti: vesel, radoveden 

Slabe lastnosti: lažniv, naiven 

6. naloga        Sporočilo: Laž ima kratke noge! 

Utemeljitev: Po smislu, npr. Laž ne »živi« dolgo, slej ko prej te dobijo na laži. Kratke noge namreč 

tečejo precej počasi, tako da se jih da hitro ujeti.  

Str. 41   7. Naloga  Po smislu, npr.: 

Zabaviščni park so uredili za zabavo, kjer se obiskovalci lahko srečajo z liki iz zgodbe o 
Ostržku. Poleg tega so v parku tudi majhna gledališča, v katerih na različne načine 
predstavljajo priljubljeno zgodbo s poučnim sporočilom: Laž ima kratke noge! 
 
Ostržkova dežela je manjši zabaviščni park, v katerem je polno likov, ki so spremljali Ostržka 
na njegovi poti. Poti v parku so obdane z lovorjem in so zasnovane kot velik labirint. V parku 
se obiskovalci srečajo z vsemi znanimi liki iz zgodbe: z Zvitorepko in Brljavim, z dobro vilo, 
murnom, polžem, kitom ... in seveda z Ostržkom z različno dolgim nosom. V parku so tudi 
vrtiljaki z živalskimi liki in majhna gledališča. Ostržek se v različnih oblikah pojavi tudi v 
manjšem muzeju. 
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Kristina, Teja, Jaka, 

Dominik in Luka bodo te 

račune rešili en, dva, tri! 



1 .  V DZ na str. 43 reši12.,  13. in 14. nalogo 

Predlog h uporabljamo pred k in g. 

Predlog s pa pred Ta SuHi ŠkaFeC PuŠČa. 

LIKOVNA UMETNOST 2 uri 

Danes bomo izdelovali velikonočne pirhe iz slanega testa.  

Testo boš izdelal sam, z majhno pomočjo svojih staršev, bratov ali sester. 

Pečico predhodno ogrej na 120 °C lahko pa jih posušiš tudi na zraku, samo malo 

dlje bo trajalo. 

Potrebuješ: 

- rolico od wc papirja 

- slamico 

- tempera ali vodene barve ali jedilne barve ali flomaster 

- lopatico, kuhalnico za mešanje mase 

- vrvico (katerokoli imate doma pri roki) 

- valjar ali steklenico 

- čopič če imaš tempera ali vodene barvice doma 

- jogurtov lonček  

- pekač in pečica ter peki papir, če jih boš pekel 

 

- Za lažje odmerjanje, bomo odmerjali v jogurtovih 

lončkih: 

- 1 lonček moke 

- ½ lončka soli 

- ½ lončka vode 

Sestavine sedaj mešaš toliko časa, dokler ne dobiš gladko maso. Predstavljaj 

si kot da mesiš kruh, tako bo testo brez grudic in res gladko. 

Sedaj testo razvaljaš (uporabiš lahko prazno steklenico ali valjar) na približno 

2 mm tanko plast. 

S pomočjo rolice, ki jo stisneš, da dobi jajčasto – ovalno obliko ˝izrežeš˝ v 

testo jajčke. 

Jajčke prestaviš na pekač, kjer si si predhodno pripravil peki papir. 

Upam, da nisi 

pozabil na pravilo! 

 

 



Sedaj s slamico pri vrhu jajčka narediš luknjo, skozi katero boš nataknil 

vrvice. 

 
Pekač prestaviš v pečico. Jajčke pečeš 2 uri na 120 °C. 

Ko se jajčki ohladijo lahko pričneš z barvanjem. 

Pripraviš si lahko katerekoli barve imaš na voljo. Lahko 

jih pobarvaš kakorkoli želiš, na sliki imaš na voljo nekaj 

idej.  

Ko se barva posuši samo še napelješ vrvico in 

pripravljeni so za razstavo.  

Če imate možnost v gozdu ali domačem sadovnjaku 

odrežite nekaj manjših vej. Naj bodo jajčki na vejah 

dekoracija na vhodu vašega doma ali kar na kuhinjski 

mizi.  

 

ČE NIMAŠ SESTAVIN ZA SLANO TESTO, PA LAHKO IZ 

PAPIRJA IZREŽEŠ JAJČKA IN JIH S FLOMASTRI ALI 

BARVICAMI POLJUBNO OKRASIŠ. 


