
Sreda, 25. 3. 2020 

Pozdravljeni! 

Najprej hvala vsem skupaj za poslane spise in ostale izdelke, super vam gre!              

Kdor mi spisa še ni poslal, naj to naredi čimprej, da se vam ne nakopiči preveč stvari. 

Glede na to, da imamo ob sredah največ predmetov na urniku, je danes malo več navodil. 

Če ti kaj ne uspe, nič hudega, boš naredil kakšen drug dan. Seveda pa se vseeno 

potrudi!  

 

SLJ 

Poglej okoli sebe ali skozi okno in poišči eno rastlino (nadpomenka besedam drevo, 

cvetlica, trava, …), ki jo boš opisal. Odpri zvezek (del za jezik), napiši naslov OPIS 

RASTLINE in to rastlino opiši (ne pomagaj si s SDZ-jem ).  

Če v svoji bližini slučajno ne vidiš nobene rastline, uporabi eno od spodnjih fotografij: 

 TROBENTICA 

 MONSTERA 



NIT (2 URI) 

Natančno preberi snov v učbeniku na strani 63, nato si naredi zapiske v zvezek (lahko 

prepišeš moj predlog, ali si narediš po svoje).  

                          SEGREVANJE SNOVI   

 

Toplota= energija 

Snov 

 

 

prejme toploto -> se segreje                           odda toploto -> se ohladi 

                       (večina snovi tudi razteza)               

 

Dodatno, ne obvezno: Naredi poskus o spreminjanju lastnosti zraka pri segrevanju (učb. 

str. 63). Poskus naredi samo v primeru, če je s tabo lahko odrasla oseba in če imaš 

potrebne pripomočke. Če boš poskus izvedel, ga skiciraj in opiši. 

 

Nato preberi še strani 66 in 67 v učbeniku, zopet naredi zapiske v zvezek. 

 

TEMPERATURA IN TOPLOTA   

Temperatura je lastnost telesa. Temperaturo merimo s termometrom. 

Toplota je oblika energije. 

Toplota vedno prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

Naredi še skice za zgornjo poved o prehajanju toplote (vsaj še 2 svoji) in razlaga:  

 primer: Toplota na tej skici prehaja iz ognja do rok in 

palice, ker ima ogenj višjo temperaturo kot roke in palica. 



DRU 

Ponovi: kaj je zgodovina in kaj preučuje. 

V učbeniku na strani 78 še enkrat preberi napisano, za odstavek pri podnaslovu Koliko 

časa je minilo, naredi kratek povzetek v zvezek (omeni dolžino zgodovine človeštva in 

časovni trak) 

 

GUM (navodila za 2 uri GUM, tudi za v petek) 

Če mogoče ne veš, v soboto, 21. marca, je bil svetovni dan poezije.  

Tvoja naloga je, da si izbereš eno pesem slovenskega avtorja (predlog: Bina štampe 

žmavc, Feri Lainšček) in ji dodaš melodijo, spremljavo s telesom ali pa kar oboje. Besedilo 

pesmi lahko zapoješ na kakšno znano glasbo ali narediš čisto svojo, kot pravi pevski 

virtuoz. Lahko pa ji dodaš spremljavo z lastnimi glasbili: topotaj, ploskaj, tleskaj, … 

uporabi tvoje telo. 

Ker si imel danes že veliko dela, si skušaj zaenkrat izbrati pesem, ostalega pa se boš 

lotil v petek. 

Primer dodane melodije na poezijo pesnika Ferija Lainščka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cuu1irXZqsE  

 

Pesem dobro izberi, saj se boš z izbrano pesmijo ukvarjal tudi jutri pri književnosti.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cuu1irXZqsE



