
Pozdravljen! 

Zopet je teden okoli in tu so tvoja zadnja navodila pred vikendom.   

Med delom ti želim čim manj takšnih občutkov  in čim več takšnih  

 

 

MAT  

Temi čas in določanje stoletij smo v preteklih urah dodobra povadili, zato zdaj prehajamo na novo snov. 

Pisno deljenje, ki bi morala biti naslednja tema, bomo zaenkrat preskočili. V naslednjih urah se bomo 

ukvarjali z liki in s telesi. 

 

V zvezek si zapiši:   

                                                                 LIKI IN TELESA 

 

– So ravne ploskve.                                           – Zavzemajo prostor. 

– So 2-dimenzionalni.                                        – so 3-dimenzionalni. 

 

 

 

 

V levi okvir napiši čim več likov, ki jih poznaš in v desnega čim več teles (okvirjev ti ni treba risati, so 

samo za lažjo predstavo). Čim več likov in teles, ki jih boš napisal, tudi skiciraj. 

 

Odpri SDZ na strani 32 in s pomočjo tabele ponovi, kar že veš o likih in telesih iz 4. razreda. Nato  se 

loti nalog na straneh 33–35 (Zmorem tudi to naredi, če imaš čas, ni obvezno). 

 

Dodatne vaje najdeš na: https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/liki_telesa_rs.html 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/liki_telesa_rs.html


SLJ 

Ponovi: Katere ključne točke oziroma besede so lahko v opisu rastline? Če se vseh ne spomniš, si še 

enkrat preberi stran 25 v SDZ-ju, ki mora biti že rešena. 

Nadaljuj z reševanjem nalog. Na strani 26 reši še 5. nalogo ter celotno stran 27. 

 

Dodatno: Rastlino sivko si zdaj že dodobra spoznal. Napiši uganko, kjer bo rešitev sivka ali pa 

družinskemu članu opiši sivko, on pa naj jo nariše (samo po tvojem opisu, ne poveš, da boš opisal 

sivko). 

 

DRU  

 

 

Zdaj, ko imaš predstavo, kako dolga je naša zgodovina, na katerih 5 obdobij jo delimo in poznaš kakšno 

značilnost za vsako obdobje, boš spoznal še, kako vse to sploh vemo. V naslednjih 2 urah boš tako 

spoznal pojme: zgodovinski viri, zgodovinska dejstva, zgodovinar in muzeji. 

 

V zvezek: 

                                                            ZGODOVINSKI VIRI 

So ostanki oziroma sledovi preteklosti, ki jih je za sabo pustilo človeštvo. 

Vrste: materialni,       pisni,         ustni      in       avdiovizualni 

 

 

 

Zgornjemu zapisu manjkajo opisi ter pojmi, ki spadajo pod neko vrsto vira. Da boš to lahko dopolnil, si 

pomagaj z učbenikom (str. 80) in s predstavitvijo gospoda Boštjana Papeža 

https://prezi.com/obsdo7i8jla2/zgodovinski-viri/. Glede na prebrano, dopolni zgornji zapis. 

 

Razmisli in tvoje razmišljanje zapiši v zvezek: Kaj je razlika med zgodovinskim dejstvom in mnenjem o 

zgodovini? S čim od tega se po tvoje ukvarjajo zgodovinarji?  

Časovni trak si prilepi v 

zvezek. Ker je precej dolg, 

ga lahko zložiš kot 

harmoniko (glej levo) na 

takšno velikost, da bo 

pasal v zvezek. 

https://prezi.com/obsdo7i8jla2/zgodovinski-viri/



