
TOREK, 14. 4. 2020 

ŠPO 20 minutni trening za celo telo 

SLJ Število samostalnika 

DRU Proučevanje zgodovine 

NIT Branje prognostične karte 

MAT Obseg kvadrata in pravokotnika 
 

ŠPO: 20 minutni trening za celo telo 

https://www.youtube.com/watch?v=o0nCfo9Akrw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SLJ: Število samostalnika 

PONOVIMO: 

 Samostalniki so lahko ženskega, moškega ali srednjega spola. 

 Pri določanju spola samostalnika si pomagamo z besedami: 

- TISTA: ženski spol,        TISTI: moški spol,              TISTO: srednji spol 

Rešitve domače naloge:  

 

Prečrtani samostalnik je drugega spola kot ostali trije. 

https://www.youtube.com/watch?v=o0nCfo9Akrw


 

-----------        -------------       -------------      ---------------    ---------------    --------------    ---------------   ----------------    -------------------- 

Oglej si povedi: 

Danes imamo eno domačo nalogo. 

Danes imamo dve domači nalogi. 

Danes imamo tri domače naloge. 

Samostalnik NALOGA smo zapisali kot NALOGO, NALOGI, NALOGE.  

Zakaj? Kaj se je v povedih spremenilo? Spremenilo se je ŠTEVILO nalog, ki jih je 

potrebno opraviti. 

Samostalnikom lahko poleg spola določimo tudi število. Slovenski jezik je eden 

redkih jezikov, ki mu določimo tri števila, ostali imajo le dva. (Zakaj ne bi zakomplicirali, 

če lahko!         ) 

Ta števila so: 

EDNINA – en predmet, bitje, pojem: miza, naloga, učiteljica, oče, kolo 

DVOJINA – dva predmeta, bitji, pojma: mizi, nalogi, učiteljici, očeta, kolesi 

MNOŽINA – tri ali več predmetov, bitij, pojmov: mize, naloge, učiteljice, očetje,  

                       Kolesa 

 

DZ, stran 26, 27, 28, naloge 20-24. Besedili v modrem okvirju prepiši v šolski zvezek. 

Naloge preverimo v četrtek. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DRU: Proučevanje zgodovine 

Poglavje boste predelali sami, saj smo s o tem pogovarjali že večkrat. Preberite 

besedilo v učbeniku, str. 88, 89.   

V zvezke napišite naslov:  Preučevanje zgodovine.    Prepišite spodaj napisano: 



Preučevanje zgodovine 
 

ZGODOVINSKI VIRI 
 
 
 

                           PISNI                               USTNI                          MATERIALNI 
         - stare knjige                       - ….                              - ….. 
         - …. 

(dopolnite zapis s pomočjo učbenika) 

 
Zgodovinarji so strokovnjaki, ki … (dokončajte povedi) 
Arheologi so strokovnjaki, ki … 
Etnologi so strokovnjaki, ki … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NIT: Branje prognostične karte 

Na karti za 12. marec je napovedano jutranje in popoldansko vreme za 11 krajev v 

Sloveniji. Oglej si jo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAT: Obseg kvadrata in pravokotnika  

Ob zapisu v zvezku ponovite, kako izračunamo obseg kvadrata in pravokotnika. 

Rešite naloge v učbeniku, str. 96, 97 in sicer: 

 1. a in 2. naloga 

 1. in 2. naloga 

 3. in 4. naloga 

Likov na prerisujte, v zvezke napišite le račune in odgovore: npr.: Obseg lika a je __cm. 

Ponovite poštevanko. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Učenci,  

nalog je veliko, ampak DRU in SLJ sta do četrtka, tako da mislim, da ne bo prehudo.  

Danes si preberite še opis poklica medicinske sestre, ki ga je sestavil Blaž Brkić.  

 

Medicinske sestre so vedno zelo obremenjene z delom, saj jih v vseh bolnišnicah 

vedno primanjkuje. V tem času pa so še dodatno ogrožene s tem, da lahko resno 

zbolijo. Zelo smo jim hvaležni za njihovo požrtvovalnost, upam pa, da bo naša  

hvaležnost  in spoštovanje do tega plemenitega poklica ostalo tudi po koncu 

epidemije. 

Seveda pa smo ponosni tudi na vse ostale zaposlene v drugih poklicih, ki imajo tudi več 

dela kot običajno in so izpostavljeni možnosti okužbe.  

 

Jutri pa vam predstavimo druge poklice. 

                                                                                                             učiteljica Tatjana 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                

 

 

                                                                                        ventilator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              monitor življenjskih funkcij 


