
ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Pozdravljeni! 

Danes za spremembo vam bo možgančke prebudil Žiga iz 3. a, ki vas že zelo močno 

pogreša, pozdravlja in vam zastavlja naslednji uganki:  

 V gozdu posekano, domov prinešeno, pečeno in  ne pojedeno. Kaj je to? 

 

 12 sestric v krogu stoji, med njimi pa bratec bratca lovi. Kaj je to ? 

 

MAT –  Da boste v računanju še boljši kot ste, vam pošiljava nekaj nalog. Rešite učni 

list, ki si ga boste jutri pregledali. 

 

SLJ – Za uvod v slovenščino si preveri s pomočjo rešitev naloge v DZ/65,66. Pri 

slovenščini boste združili znanje, ki ste ga pridobili pri SPO in ustvarili skico z navodili 

za ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA. Na večji list papirja ali v zvezek za SLJ (na obe 

strani) boš na eno stran narisal/a skico, ki mora imeti legendo, glavne strani neba, 

označen zaklad in na drugo stran navodila za pot. Pomagaj si z naslednjimi koraki: 

 Določi, kje bo potekalo iskanje (stanovanje, vrt, okolica hiše,…). 

 Določi skriti zaklad (slika, sladkarije, igrača,…) in razmisli kam ga boš skril/a 

(vrtna lopa, pod posteljo, v omaro,…). 

 Vzemi papir in svinčnik. Prehodi pot in si zapiši ter skiciraj pot (število korakov, 

obrat v levo, desno, prostore,…), določi začetek iskanja in konec – kjer je skrit 

zaklad. 

 Sedaj, ko si naredi/la načrt, nariši skico poti iskanja (začetek – konec) in jo 

opremi še z legendo in glavnimi stranmi neba (S, J, V, Z). Kje je vedno na 

listu/zemljevidu sever? 

 Nato napiši še navodila za iskanje zaklada.  

 

Poglej si spodnji primer: 
 

SKICA:                            
 

 
 
                                                                 
                                                                                                

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 

          pečica                           omara                 stopnice 
        vrata                            zaklad 
       začetek 
 

NAVODILO ZA POT: 
 
Lov na zaklad začni v kuhinji 
pri pečici.  
Pojdi 7 korakov naprej proti Z.  
Nato se obrni na desno.  
Naredi 2 koraka in že si pri 
stopnicah.  
Pojdi po stopnicah navzdol.  
Nato se obrni proti V.  
Pojdi 10 korakov naprej. Že si 
v garaži. Poglej na skico, kje v 
garaži te čaka zaklad. Poišči 
ga! 
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To nalogo lahko pripravljaš in izdeluješ tudi do sobote ter iskanje opravite med 

vikendom, ko imate v družini več prostega časa. Kako si izdelal/a skico in kako 

uspešni ste bili pri iskanju, pa nama le sporočite. 

 

SPO – Ali si že uspel/a odgovoriti na kakšno zastavljeno vprašanje iz učnega lista 

Kakšno je moje znanje?  JA – Bravo!  NE – Nič hudega, imaš še nekaj časa! 

Preden  začneš z današnjo snovjo, si preglej odgovore na vprašanja iz torkove 

naloge: 

1. Kaj je skica? 

Skica je risba, ki je narisana na hitro z najpotrebnejšimi črtami. 

2. Kaj je zemljevid? 

Zemljevid je pomanjšan in poenostavljen prikaz Zemljinega površja, kot ga vidimo od 

zgoraj navzdol. 

3. S čim mora biti opremljen vsak zemljevid? 

Vsak zemljevid mora imeti legendo in merilo, lahko ima tudi vetrovno rožo. 

4. Kaj nam pove merilo? 

Merilo nam pove, za koliko je neko površje (razdalja) na zemljevidu pomanjšano. 

5. Kdo izdeluje zemljevide? 

Zemljevide izdelujejo kartografi. 

6. S čim si pomagajo pri izdelavi zemljevidov? 

Pri izdelavi zemljevidov si pomagajo s satelitskimi posnetki, s posnetki iz letal ter z 

računalnikom. 

 

Tako, sedaj pa lahko začneš z današnjimi nalogami. Najprej si pozorno oglej spodnja 

posnetka. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8 

https://www.youtube.com/watch?v=evx7yOZCTP4 

Nato v zvezek za SPO oblikuj miselni vzorec. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Za konec današnjega dne, lahko rešiš še sestavljanko ter si ogledaš filme, ki ti jih 

ponuja dežela Lilibi na povezavi: https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-

in-narava/okoljska-vzgoja 

 

Katere odpadke lahko recikliramo? Kaj pomeni reciklaža? 

Kako lahko sami poskrbimo za bolj 

čisto okolje? 
Naštej nekaj nevarnih odpadkov in 

nariši znake, ki jih označujejo. 

Kaj je kompostnik? Kaj vse vpliva na onesnaženost okolja? 

https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8
https://www.youtube.com/watch?v=evx7yOZCTP4
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/okoljska-vzgoja
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/okoljska-vzgoja

