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Živijo!  

Predvidevam, da sedaj naša življenja potekajo že po ustaljenem urniku, seveda v 
karanteni. Za nami so že štirje tedni učenja na domu. Mislimo na to, da nam ni težko, 
da se s takim načinom življenja soočamo prav vsi.  

Seveda pa vas moram tudi pohvaliti. Skoraj vsi redno pošiljate svoje naloge, tudi tisti 
učenci, ki ste v šolskih klopeh nekoliko bolj pozabljivi pri opravljanju domačih nalog.  

In kaj nas čaka v tem tednu? 

V ponedeljek je dela prost dan (velikonočni ponedeljek). V torek je športni, v sredo pa 
kulturni dan. V preostalih dneh se bomo posvetili utrjevanju učne snovi, ki bo v 
prihodnje tudi ocenjena. Vsekakor pa se boš lotil tudi pridobivanja novih znanj. Ne 
pozabi na branje knjige za domače branje in bralne značke. 

Izziv petega tedna naj bo, da čim večkrat osrečiš svoje družinske člane. Srečo je 
treba deliti, zato svoje bližnje spravljaj v smeh, zadovoljstvo in z iskrenimi pogledi 
povej staršem, bratom in sestram, da jih imaš rad.  

Želim ti uspešno treniranje tvojih sivih celic.  

ŠPORTNI DAN, torek 
 

Glej prilogo: TOREK_SD 

KULTURNI DAN »FILMSKA VZGOJA«  
 
Sredo si rezerviraj za kultrni dan. Na žalost se ne bomo odpravili v pravo kino dvorano, 
pa vendar si bomo pričarali zanimiv in poučen dan.  
Za začetek vas želim obvestiti, da ogled filma ni nujen danes dopoldne – oglejte si ga, 
ko boste imeli čas, prost računalnik, ko vam bo to najbolj ustrezalo, vsekakor pa enkrat 
v tem tednu. 
Po ogledu filma sem za vas pripravila nekaj dejavnosti oziroma nalog, ob katerih boste 
razmišljali o vsebini in sporočilih filma.  
 
1) Ogledal si boš slovenski film Gajin svet.  
 
Gajin svet je sodobna in dinamična mladinska romantična komedija, z elementi 
kriminalke, postavljena v današnje urbano okolje. Pripoved poteka prek 11-letne Gaje, 
ki živi v sveže razdrti družini, vendar starš, ki ostane, ni mama, temveč oče. Zgodba je 
začinjena z aktualno tematiko, nevarnostjo svetovnega spleta. Vanjo se naivno zaplete 
Gajina starejša sestra Tea, tipična 14-letna najstnica. Njun oče Peter, zdravnik, ki se 
je doslej posvečal predvsem svoji karieri, mora po odhodu žene za začetek najprej 
spoznati svoji hčeri in si prislužiti njuno zaupanje. Gaja pogumno vodi očeta med 
družinskimi opravili in obveznostmi na humoren način, tako da je oče Peter pripravljen, 
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ko pride trenutek pomembne odločitve. Njegovo ukrepanje jih poveže in vzpostavi kot 
družino, ki si je blizu.  
(VIR: https://www.kolosej.si/filmi/film/gajin-svet/)  
 

 Pred ogledom filma si izdelaj »KINO VSTOPNICO«. Nanjo napiši vse, kar mora 
vstopnica vsebovati: Naslov filma, kraj in čas predvajanja, sedež ... Bodite 
izvirni! Če si boste film ogledali z družino (kar vsekakor priporočam), vstopnice 
izdelajte tudi njim (pa še najboljši sedež si lahko izborite).  

 Film si v celoti oglej na https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk  
 
Po ogledu filma izdelano kino vstopnico poslikaj in mi jo pošlji na 
mojca.dremelj@guest.arnes.si . 
 

SLOVENŠČINA, Jezikovni pouk 
 

 Za delo potrebuješ DZ 2 del in zvezek za jezikovni pouk. 
 Ustno reši spodnje uganke. Rešitve so priložene pod tabelo, vendar niso 

razvrščene po pravilnem vrstnem redu.  
 

Katero zelišče lahko tudi slepi najde?  
 
Je mati slabotna, še stati ne zna, pa 
sina se varuj, te vrže ob tla. 
  
Veliko imam oči, pa sem vedno slep, pri 
vsakem očesu mi zraste rep.  
 
V lončku poseda, se nič ne premika, 
redko je žejen, neznansko rad pika.  
 

 

                         

 

 Upam, da ti je uspelo v ugankah prepoznati pravo rastlino.   

 Prav gotovo si v naravi že videl navadno koprivo. Kaj misliš, po čem jo lahko 
prepoznaš?  

 Reši naloge v DZ na str. 6/4, 5, 6, 7. 
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 V zvezek za jezikovni pouk z barvnim svinčnikom napiši naslov Opis rastline in 
prepiši 7. nalogo.  

 

MATEMATIKA, Utrjevanje znanja 
Naloga z * ni obvezna. Narediš, če želiš. 

 

 Pri delu potrebuješ zvezek za aritmetiko, geometrijo in geometrijsko 
orodje. Svinčnik naj bo ošiljen.  
 

 Si vedel, da je matematika lahko tudi zabavna znanost? Bi brez matematike 
obstajal svet računalnikov? Bi imeli mobilne telefone? Bi razumeli neskončnost 
vesolja in majhnost nas samih v njem? Verjetno ne.  
Za matematiko kot znanost je pomembno, da vselej natančno razumemo, o 
čem govorimo. Matematika je razvila posebno natančen jezik, matematične 
simbole... Prav zato pa je pomembno, da razumemo pojme kot so krožnica, 
krog, daljica…delitelj, deljenec…. Vsak pojem je opredeljen tako, da ga vsi 
razumemo. S simboli pa krajše opišemo in zapišemo nekatere pojme.  
Prav zato te danes čakajo spodnji izzivi. 

 

 Tvoja naloga je, da ponoviš odgovore na vprašanja, ki si jih dobil v četrtem 
tednu (geometrijski pojmi).  

 *Če želiš, lahko v zvezek zapišeš te odgovore ali izdelaš miselni vzorec.  
 Sedaj pa se loti nalog v zabavni matematiki.  
 Klikni na povezavo, preberi in reši. Želim ti veliko matematičnih užitkov.  

https://hsmrekar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mojcad2_hinko-
smrekar_si/EQyu2n6pdGRMvojReg_X8h4BSpA6yqJG-
1sSD6_t0TMYYg?e=tsRUk9 

Ko boš končal z nalogami, jih poslikaj in pošlji. Lahko pa se pri delu fotografiraš in mi 
pošlješ še sliko. Uživaj. mojca.dremelj@guest.arnes.si  

 

DRUŽBA 
 

 Pri delu potrebuješ učbenik za družbo in zvezek..  
 Preberi spodnje besedilo.  

Prejšnjo uro si pri družbi spoznal, kako je potekalo življenje na gradu. Gradove so 
gradili na vzpetinah, da je bil težji dostop za sovražnika.  

Si vedel, da so bili prvi gradovi iz lesa? Les je bil pri roki in pripraven za obdelavo, 
saj pri zidavi malta ni potrebna. Pozneje pa je lesa začelo primanjkovati, saj so 
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štiri ali pet stoletij neusmiljeno izsekovali gozdove. Tudi razvoj zidarstva ni 
povsem izpodrinil uporabe lesa; iz njega so delali obrambne pomole na stolpih, 
vrata, orodje... 

V učbeniku na str. 82, 83 preberi besedilo, oglej si slikovno gradivo. Preberi tudi 
besedilo v modro obarvanem polju.  

 V zvezek z barvnim svinčnikom napiši naslov Iz življenja v mestih.  
 Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovarjaj v povedih, vprašanj ne prepisuj.   

 
1. Opiši, kakšno vlogo so imeli trgovci v srednjem veku? (kje, kaj, kdaj so 

prodajali…) 

2. Kaj je tržni mir?  

3. Opiši življenje meščanov (delovni dan, njihove prehranjevalne navade, 

higiena v mestu). 

4. Opiši meščanske hiše (hiše v mestih).  

5. Nariši meščansko hišo. 

 

NIT, Utrjevanje snovi 
 

 Za delo potrebuješ učbenik, zvezek za NIT in računalnik. 

Spoznal si toplotne prevodnike in toplotne izolatorje, raziskal si, kaj nekatere živali 

varuje pred mrazom… Kaj misliš, kaj pa človeka varuje pred mrazom? 

 Ogledal si boš nekaj filmčkov, za katere prilagam povezave.  

 Poskusov ne izvajaj!, razen če želiš in so prisotni starši.  

 Želim ti prijeten ogled filmčkov.  

Toplota: https://www.youtube.com/watch?v=LoBqSVnmjsA 

Cevkov poskus, Voda je toplotni prevodnik: 

https://www.youtube.com/watch?v=8di1bDRD-4I  

Cevkov poskus, Sveča v vodi: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg  

 V zvezek za NIT zapiši: Voda je snov, ki dobro prevaja toploto. 

 V povedih odgovori na spodnje vprašanje.  

1. Zakaj je v hiši oz. stanovanju toplo?   
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LUM, sestavljanka 
 

Za likovno umetnost dokončaj mozaik. Se že veselim tvojega izdelka.  

Pošlji na: mojca.dremelj@guest.arnes.si . 

 

TJA, učiteljica Eva Premrl 
 

16th April  

Danes bomo ponovili dele dneva. 

Open the book at page forty-seven. 

Exercise one and two: Listen (web side explorers) 

 

Activity book, page 39, exercise 1. 

Preberi besedilo pesmi v delovnem zvezku. 

Še enkrat poslušaj posnetek pesmi in popravi napake v besedilu. 

 

Poglej v učbeniku na strani 47 besede v okvirčku. Kaj opaziš?  

(Povsod je na začetku besede IN – In the mornig, In the afternoon, In the evening, le pri night 
je AT night). 

 

Open your notebook and write (as colourful as I did  - tako barvito kot jaz) 

                                                 
 
                                                    In the morning                                       16th 

April  
When do you like doing exercises? Kdaj rad/a telovadiš? 
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I like doing exercises in the morning. 

 

When do you like playing with your friends? 

I like playing with my friends in the afternoon. 

 

17th April  

Tiho preberi naslednje besedilo. 

I wake up in the morning. Then I open the window and I do some 
exercises. I wash my face and I go to the kitchen. I am very hungry, so 
I eat breakfast. Then I go to school.  

I eat lunch in the afternoon. Then I go to the playground with my 
friends.  

I eat dinner in the evening. I love reading. I go to bed and I read.  

It’s 10 o’clock. I sleep and dream at night. 

 

Glasno preberi besedilo in zraven z gibanjem pokaži prebrano. 

 

V zvezku preberi, kar si zapisal/a včeraj. Nato nadaljuj z zapisom. 

 

When do you like reading? 
I like reading in the evening. 
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When do you sleep? 
I sleep at night. 

 

When = Kdaj? 

 

I like English  - rešiš, če želiš 

What are the new words? Na zadnji strani so rešitve. 

 

=           = 

 

=         = 

 

 = 
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Help:  

pločevinka = a 
can 

a clue: Don't 
write, but speak. 
Then you can 
write the 
sentence. 

https://interaktivne-
vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/family_1_3r.html 

Na tej spletni strani pa poišči vaje z naslovom Družinsko drevo.  

 

 

 
 

 


