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MATEMATIKA 

V torek ste reševali preverjanje iz matematike. Nekaterim je šlo odlično, 

nekateri pa boste morali še vaditi in ponavljati. Staršem sem poslala 

popravljeno preverjanje.  

1. V zvezek za matematiko napiši popravo preverjanja, ni nujno danes. 

2. V RJI reši naloge na str. 58 in 59. 

 

DRUŽBA 

V učbeniku na str. 63 in 64 si oglej slike in preberi zapis. Prikazane in opisane so 

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE. 

Po ogledu in branju si ugotovil, da so naravne sestavine pokrajine:  

podnebje 

relief 

vode 

 prst 

kamnine 

rastlinstvo in živalstvo   

 

RELIEF – imenujemo drugače tudi oblikovanost površja (hribčki, doline). 

PRST – ali zemlja prekriva kamnine.  

KAMNINE – vsa tla so zgrajena iz kamnin, ki pa so različne. Ljudje kamnine 

kopljemo v kamnolomih in peskokopih ter jih uporabljamo pri gradnji naselij in poti. 

 

V zvezek napiši naslov NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE in prepiši spodnji 

zapis.  



VODE 
V Sloveniji je veliko padavin in posledično imamo veliko vode. Na slabo 
prepustnih ali neprepustnih tleh odteka voda površinsko kot potoki ali reke. Na 
prepustnih tleh pa voda teče pod površjem kot podzemna voda.  
 
PODNEBJE 
Podnebje so povprečne vremenske razmere. Čeprav se vreme neprestano 
spreminja, so spremembe vsako leto podobne. Pozimi sneži, jeseni pade veliko 
dežja, poleti je najbolj vroče.  
 
KAMNINE 
Vsa tla so zgrajena iz kamnin, ki pa so različne. Ljudje kamnine kopljemo v 
kamnolomih in peskokopih ter jih uporabljamo pri gradnji naselij in poti. 
 
RELIEF 
Relief ali oblikovanost površja z višinami (hribi) in strminami (dolinami) zelo 
vpliva na življenje ljudi. Visoko in strmo površje je navadno manj ugodno za 
življenje kot nižje in ravno.  
 
RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO 
Rastlinstvo zajema gozdove, travnike, njive … 
 
PRST 
Prst prekriva kamnine. Poznamo različne vrste prsti: RODOVITNA PRST (veliko 
rastja), NERODOVITNA PRST (malo rastja), PREPUSTNA PRST (voda pronica pod 
površje), NEPREPUSTNA PRST (voda se zadržuje na površju). 
 

ŠPORT 

Primerno se obleci in pojdi ven.  

Naredi naslednje vaje:  

• teci 10 minut  

• hopsaj  

• skači po eni nogi  

• skači sonožno  

• naredi 10 predklonov  

• naredi 10 odklonov (levo, desno)  

• naredi 10 počepov 


