
Spoštovani starši! 
 
Vsaka informacija o poteku izobraževanja na daljavo je za nas zelo dragocena in 
nam je v pomoč pri izvajanju le-tega. Prosimo vas, da nam z izpolnjeno anketo 
pomagate pridobiti informacije o tem, kakšno je stanje na naši šoli, predvsem pa nam 
bodo podatki omogočili izboljšave pri delu, da bomo še naprej drug drugemu v 
pomoč in podporo. 
 
Prosimo, da anketo izpolnite (aktivna bo do 4. 5. 2020). 

 
Anketa:  
https://forms.gle/i8ZVA4behhfa3bvA9 
 
Lep pozdrav, 
Mateja Hribar 
 

Dragi učenci!  

Pošiljam vam zadolžitve za petek, 24. 4. 2020 

Želim vam sončne, zdrave in aktivne prvomajske počitnice.              Učiteljica Mateja 

šport  Glej navodila učiteljice Damjane 

slovenščina Lukec in njegov škorec 

matematika Masa – utrjevanje znanja 

naravoslovje in tehnika Kraljestvo rastlin - herbarij 

NIP - nemščina Glej navodila učitelja Jake 

1. ura – ŠPORT  

Danes pri uri športa pojdi na sveži zrak. Poišči si športne rekvizite, ki jih imaš doma. 

Vzemi najbolj priljubljenega in se z njim igraj. Povabi zraven družinskega člana, lahko 

pa tudi sam. 

Tukaj je nabor vaj, ki jih lahko počneš. Ni potrebno vseh, vsaj v kakšni pa se preizkusi: 

      Preskakuj kolebnico. 

Žogaj se z žogo (nogomet, košarka, rokomet, odbojka). 

Podajaj se z loparji za badminton, namizni tenis, spedminton. 

Balinčkaj ali podiraj keglje. 

Splezaj na drevo. 

Teci po vrtu, travniku ali poljski poti. 

Pojdi na sprehod. 

Naredi vaje joge ali druge raztezne vaje. 

Naredi vaje za moč (počepi, trebušnjaki, vojaške sklece…). 

Najdi svojo vajo, po svojem izboru ;) 

 

Želim ti sproščene in zanimive prvomajske počitnice! 

2. ura - SLOVENŠČINA  - Lukec in njegov škorec 

Danes ste prejeli zadnji del knjige. Preberite ga, po počitnicah dobite nove naloge. Veliko 

bralnih užitkov.  

https://forms.gle/i8ZVA4behhfa3bvA9


 

3. ura: MATEMATIKA – Masa - utrjevanje znanja 

Pred reševanjem ponovi! 

1 kg = 100 dag                1 dag = 10 g                1 kg  =  1000 g                    1 t = 1000 kg 

1. Pretvorite v ustrezno enoto. 
 

1 dag =_________ g 1 t  = _______ kg 7230 kg =___ t ____kg 

3 dag =_________ g 6 t  = _______ kg 2056 kg =___ t ____kg 

87 dag =_________ g 3 t  469 kg = _______ kg 897 kg =___ t ____kg 

54 dag =_________ g 7 t  39 kg = _______ kg 6009 kg =___ t ____kg 

   

5 t  132 kg = _______ kg 2 t  300 kg = _______ kg 200 dag =_________ kg  

56 dag =_________ g 98 dag =_________ g  2561 kg =___ t ___kg 

5007 kg =___ t ___kg 4 t  31 kg = _______ kg 8 t  8 kg = _______ kg  

3400 dag =______ kg 18 kg =______ dag 350 g =______dag 

 



2. Preberite napisane izjave. Če so pravilne, obkrožite DA, če so napačne 

obkrožite NE in zraven dopišite pravilen rezultat. 

7 t 30 kg = 7300 kg      DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

2 kg 12 dag = 212 dag 

1 kg = 1000 g 

5 kg 7 dag = 507 dag 

5 dag 3 g = 530 g 

 

** zahtevnejša naloga.  
2 kg 50 dag < 205 dag      DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

     DA    NE 

4700 kg > 4 t 70 kg 

35 g = 3 dag 5 g 

305 dag < 3 kg 50 dag 

 9870 g = 987 dag 

2500 g = 25 kg 

 

 

4. ura – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

HERBARIJ – Izdelaj svoj herbarij 

Pomlad in poletje, ko je okrog nas vse polno najrazličnejših rastlin, sta pravi čas za izdelavo 

herbarija. Veste, kaj to sploh je in kako se izdela? Da boste pravi čas pripravljeni, vam 

pošiljam v pogled prispevek. 

Herbarij je nastal iz besede herba, kar v latinščini pomeni rastlina. Herbarij je sistematično 

urejena zbirka posušenih rastlin oziroma rastlinskih delov.  

NABIRANJE RASTLIN 
1. Naberite vsaj 20 različnih rastlin (ne več kot 30). Ne nabirajte rastlin, ki jih ne boste 

uporabili. Izogibajte se nabiranju redkih in ogroženih vrst. Podatki o njih so zbrani v 
»Rdečem seznamu«.  

2. Rastline naj bodo v razcvetu, če trenutno cveti. Nabirajte cele (korenina – očisti jo, 
steblo, list, cvet), pri grmih in drevesih pa natrgajte le poganjke s cvetovi. Lahko 
naberete tudi praprotnice, mahove. Obvezno naj bo 10 rastlin s korenino.  Uporabite 
lopatko ali motiko, lahko pa uporabite star nož z močnim rezilom. 

3. Vse dele izpuljene rastline lepo poravnajte, jih položite med časopisni papir ali pa  v 
kartonasto škatlo in obtežite. Tako obteženo rastlino pustite nekaj dni popolnoma pri 
miru. Pri sušenju rastline morate preprečiti plesnitev. Papir, v katerega vložite 
rastlino, je zato treba nekajkrat menjati, saj na ta način preprečite zastajanje vlage. V 



tem času se iz rastline izloči voda, rastlina se prične sušiti in v takšni posušeni obliki je 
nato obstojna tudi po več let.  

4. Zapišite si podatke, ki jih boste potrebovali za izdelavo etikete. 

5. Vsako rastlino v herbariju mora spremljati tako imenovana herbarijska etiketa, ki 
navaja osnovne podatke o rastlini, nabiralcu, datumu nabiranja, rastišču. Ali pa vsaj 
samo ime rastline.  

6. Rastlina naj bo cela. Če je prevelika, jo razrežite ali prelomite. Pritrdite jo na list 
belega papirja A4 – velikost zvezka za  naravoslovje.  Najprimernejši način je s 
papirnatimi trakovi, ki jih na koncu namažete z lepilom, ne smete pa lepiti s 
selotejpom. 

7. Vsako rastlino v herbariju mora spremljati tako imenovana herbarijska etiketa, ki 
navaja podatke o rastlini, slovensko ime, datumu nabiranja, kraj nabiranja, ime 
nabiralca. Ali pa vsaj samo ime rastline.  

8. Izdelajte naslovnico, lahko tudi platnice herbarija. 

9. Za naslovnico priložite seznam oziroma kazalo rastlin v herbariju. 

 
 
Herbarijska etiketa: 

Ime rastline: 
 
 

Datum nabiranja: 

Najdišče: 
 

Vrsta: (obkroži) 
drevo       grm       cvetlica        trava 
 

Moja opažanja: 
 

 
 
Naslovnica mora vsebovati spodnje podatke. Lahko jo tudi ilustrirate. 
 
Ime in priimek:____________________________  
Šola:_____________________________________  
Razred:_______  
Šolsko leto:_______________ 
 
Ocena herbarija bo sestavljena iz naslednjih postavk.  

1. Herbarij vsebuje najmanj 20 rastlin.  

2. Herbarij vsebuje najmanj 10 rastlin s korenino (izmed tistih 20). 

3. Vsaka rastlina ima herbarijsko etiketo.  

4. Rastline so suhe, lepo sprešane in natančno prilepljene.  



5. Naslovna stran in seznam oziroma kazalo sta urejena.  

 

Nekaj primerov (slike so s spleta) 

 



LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC – zadnji del 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


