
Četrtek, 26. 3. 2020 

Pozdravljeni! 

Ne ustrašite se dolžine današnjega dokumenta, veliko je sličic.  

Še enkrat pohvale za opravljeno delo doma, izdelki, ki mi jih redno pošiljate, so zelo dobri. 

Če komu slučajno še nisem odpisala, mi kar napišite grajo na mail, mogoče sem vas 

spregledala.  Še vedno je zaželeno, da mi pošljete kakšen vaš izdelek na mail, če želite, 

da ga vidim. 

 

MAT 

Preveri že rešene naloge na straneh 104 in 105. 

 



 

 

 



Ponovitev določanja stoletij: v zvezek si prepiši spodnji zapis, ki ti pove, kako določimo 

stoletje, nato letnicam pod sličico določi, v katero stoletje spadajo. 

 

275:                                                           1399: 

1277:                                                         499: 

401:                                                           400: 

399:                                                           66: 

 

 

SLJ (2 URI) 

Kot sem napovedala že včeraj, se boš pri književnosti ukvarjal s poezijo. Uporabi pesem 

slovenskega avtorja, ki si si jo izbral pri GUM. 

Najprej naslov izbrane pesmi napiši v zvezek in pod naslov pesem prepiši v zvezek (del 

za književnost). Če je tvoja pesem daljša od 4 kitic, ni potrebno prepisati cele. 

V pesmi poišči število: 

– kitic, 

– verzov v posamezni kitici, 

– verzov v celotni pesmi. 

Poišči rime (če so, jih podčrtaj kar v pesmi), določi dogajalni čas, kraj, književne osebe 

ter določi sporočilo ali temo pesmi. 

V kolikor imaš čas (neobvezno) pesem ilustriraj. 



LUM (2 URI) 

Pri likovni umetnosti si boš pripravil material, s katerim boš lahko kadarkoli vadil pravila v 

križišču za kolesarski izpit. 

Potrebuješ večjo podlago za križišče (večji list, star koledar, del škatle, več listov 

zlepljenih skupaj), list, barvice, škarje in material za prevozna sredstva. 

1. Na podlago (jaz sem skupaj prilepila 4 A4 liste) nariši osnovno križišče. 

 

 

Primer:  

Kdo ima prednost, če 

v križišču ni znakov 

(utrjevanje desnega 

pravila in pravila 

srečanja)? 



2. Ker je križišče redko brez znakov, jih moraš narediti. Potrebuješ le znake, ki so 

pomembni za križišča (prednostna cesta, semaforji, …). Pomagaj s si spodnjimi. 

           

      

3. Potrebuješ še prevozna sredstva. Lahko jih narediš sam (iz škatlic, iz papirja, …), 

lahko uporabiš razne predmete, ki bodo predstavljali prevozna sredstva (radirka, 

šilček, …), lahko uporabiš avtomobilčke, če jih imaš doma ali pa jih izrežeš iz 

reklam, kot sem to naredila jaz. 

 

Opomba: Moj znak 

za prednostno cesto 

nima rumene 

obrobe, ker imam 

vse barvice v šoli.  



Primer utrjevanja s pomočjo narejenega: 

– Kdo ima prednost, če avto zavija levo, kolesar pa gre naravnost? 

– Kdo ima prednost, če gresta obe vozili naravnost? 

– Kdo ima prednost, če oba zavijata levo? 

Znake in prevozna sredstva samo položimo (ne lepimo) na križišče, da jih lahko 

poljubno premikamo. 

 

 

Dodatno: lahko si narediš tudi križišče drugačne oblike, krožno križišče, … 

 

 


