
PETEK, 3. 4. 2020 

DODATNI POUK SLJ Uganke 

MAT Obseg lika  

SLJ Prepoznavanje samostalnika  

SLJ Ženski in moški spol samostalnika 

ŠPO ŠVK 

NIT Vremenska postaja 

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

DODATNI POUK SLJ: Uganke 

Kaj so uganke? Pri slovenščini smo ugotavljali, da so to v bistvu poenostavljeni 

opisi. Nekaj ali nekoga opišemo tako, da povemo tipične značilnosti, vendar pri 

tem vseeno ne povemo vsega.  

Vaša naloga je, da sestavite nekaj ugank in mi jih pošljete v prihodnjem tednu. 

Uganke bom objavila na tem mestu, vaši sošolci pa jih bodo doma poskušali 

rešiti.  

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

MAT: Obseg lika 

REŠITEV DN: U 94/1 – Primer: Jaz sem izmerila obseg reklame ene od trgovin. 

Obseg reklame je 20 zobotrebcev oziroma 11 svinčnikov oziroma 134 cm. 

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

 

Odprite učbenik, stran 95. 

Rok se je odločil, da bo izmeril obseg narisanega lika. Izračunal je, da je obseg 

lika 17 cm. Kako je to storil?  

Lik je narisan s črtami različnih barv. Rok je izmeril, kako dolge so posamezne 

črte. Potem je dolžine črt seštel. 

Jan je povzel ugotovitev: Obseg lika izračunam tako, da seštejem dolžine vseh 

njegovih stranic. 

Janovo ugotovitev z rdečo barvo prepišite v karo zvezek pod domačo nalogo. 

DN: 

1. U 95/ 3., 4. – V zvezek napišite samo račune, s katerimi boste izračunali 

obseg likov in odgovore: npr. Obseg lika a je ___ cm. Likov ne prerisujte. 

2. Spletna učilnica Moja matematika (5 učencev v mesecu marcu še ni 

reševalo nalog v spletni učilnici) 

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



SLJ: 1. ura - Prepoznavanje samostalnika 

Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo bitja, stvari in pojme.  

Rešitve DN: 

 

9.  dan – noč, poletje – zima, ljubezen – sovraštvo, pravica – krivica, vojna - mir 

S temi besedami poimenujemo POJME. 

 DA;  ker so podčrtana bitja, stvari, pojmi. 

Po podčrtanih besedah bi se vprašal-a: Kdo je to?        Kaj je to?  

 10.  

 

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

Danes boste samostalnike poskušali poiskati v besedilu. To včasih ni ravno 

lahko, zato sem vam rešitve posredovala že danes, na koncu tega dokumenta.  

Želim, da preberete besedilo 11. naloge, s pomočjo vprašalnic Kdo? oziroma 

Kaj? poiščete samostalnike in jih podčrtate s svinčnikom. Šele nato poglejte 

rešitve in popravite morebitne napake. Če ste naredili do 5 napak, je to za prvič 

povsem v redu. 

Katere besede, ki ste jih podčrtali so bitja, katere pojmi in katere stvari? 

Odgovor napišite ob povedi: Nato utemelji rešitve. 

 

Rešite nalogo 12. Preperite pravilnost. 

V zvezke ste zadnjič napisali zapis o samostalnikih. Pod zapis dodaj: 



 
Pri določanju samostalnikov nam pomagata vprašalnici Kaj je to? in Kdo je to? 
 

 

 

2. ura – Ženski in moški spol samostalnika 

Rešite nalogo 13. Preverite pravilnost. 

 

Rešite celotno nalogo 14. Rešitve boste prejeli prihodnjič.  

Primer reševanja: 

                                     stric – moški spol                  teta – ženski spol 

                                      bik – moški spol                  krava – ženski spol   

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

ŠPO: Tokrat vadba za testiranje, zapisati si rezultate, da boste videli napredek, če ste 

resnično vadili. To ne pomeni, da en test narediš samo 1x,  pač pa večkrat. 

15 minut sprehoda v naravi ali pa tekanja po dvorišču je zaželeno za vsakogar, ki 
ima to možnost !  Lahko se to naredi v sklopu ogrevanja pred vadbo ali pa posebej. 
 
Želim vam lep vikend ! 
                                                                                 Učitelj Gorazd Canić 

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

NIT: Vremenska postaja 

Vreme opazujejo v vremenskih postajah. Žal so vremensko postajo v Novem 

mestu, ki smo jo včasih lahko obiskali, ukinili in sedaj vse podatke merijo 

računalniki in nič več ljudje.  

Na fotografiji je vremenska postaja na 

Maistrovi ulici v Novem mestu, ki  

deluje povsem avtomatsko. 

 
Na spodnji povezavi lahko vidite podatke, 

ki jih zbirajo (zapisi pred satelitskimi posnetki). 
 

http://novomesto.zevs.si/ 

 

Na fotografiji sta vidni dve beli hišici. To sta vremenski hišici.  

http://novomesto.zevs.si/


Vremenska hišica je vedno lesena, stene morajo biti bele barve in zračne, 

naprave v njej morajo biti od tal oddaljene 2m. Vse to je potrebno, da ne bi barva, 

temperatura prsti ali zaprtost prostora vplivale na točnost podatkov. Podatki o 

temperaturi zraka so vedno izmerjeni v senci. Podatke o vremenu opazujejo po 

celem svetu in na osnovi teh podatkov nastajajo vremenske napovedi za določen 

kraj. 

Vprašajte dedke in babice (po telefonu, če ne živite skupaj) kako deluje 

vremenska hišica na spodnji fotografiji. 

 

Upam, da bodo vremenske hišice napovedale za vikend lepo vreme! 

  

       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQj-THK_UG8 

 

 

Rešitve SLJ. 

LEP 

VIKEEEEND! 

https://www.youtube.com/watch?v=WQj-THK_UG8
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