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SLOVENŠČINA 

Opis živali – SDZ str. 44/ nal. 11 in str. 45/ nal. 12. 

Danes boste samostojno opisali prašiča. 

Rešite nalogo 11 v samostojnem delovnem zvezku za slovenščino na strani 44. V preglednico dopolnite 

bistvene podatke in ključne besede. Nato napišite opis prašiča. Navodila so v nalogi 12.  

Nasvet pred pisanjem: 

- Potem ko navedete vse bistvene podatke dane ključne besede, preidemo k novi ključni besedi. 

Ključne besede: zunanjost, prehranjevanje, bivališče, razmnoževanje, uporabnost. 

- V besedilu ne navajajte ključnih besed – prim. Zunanjost:   Prašič ima …; prehranjevanje  Prašiči 

se hranijo …; bivališče  Prašič živi … itd. 

- Pišite v sedanjiku: Prašič ima …. 

- Pri opisu ZUNANJOST začnemo od glave navzdol.  

- V opisu je zaporedje ključnih besed lahko poljubno, vendar pa se ne sme »skakati z ene ključne 

besede na drugo in nazaj«. 

- Vsaka ključna beseda ima nov odstavek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLASBENA UMETNOST – utrjevanje znanja 

 

1. Pod note zapišite njihova imena.                                                                   
 
 
 
  

 
 

2. Zapišite  katera glasba je:                                                                                           
 
a. inštrumentalna …………………………………………. 

b. vokalna ………………………………………………... 

c. vokalno-inštrumentalna ……………………………….. 

 
3. Obkrožite pravilno trditev o ljudski glasbi.                                                                                      

 
                         

Ljudsko glasbo zapišejo znani ljudje.                                         DA       NE 

Prenaša se po ustnem izročilu.                                                   DA       NE 

Je zelo težka, težko si jo zapomnimo.                                        DA       NE 

Ljudska pesem poje o vsakdanjem življenju.                            DA       NE 

Poznan je kraj in čas nastanka.                                                   DA       NE 

 

4. Zapojte vsaj tri pesmi, ki ste se jih naučili v letošnjem šolskem letu.  

           

5. Zapišite črko pred pravilnim odgovorom.                                                                   

a.    Oprekelj je                                  ___ sestavljajo toni različnih tonskih višin. 

b.    Bordun                                        ___ vrsta ljudske glasbe. 

c.    Melodijo                                      ___ glasbenik, ki igra na tolkala. 

                                                                ___ sestavljajo toni istih tonskih višin. 

                                                                ___ je leseno glasbilo z napetimi strunami. 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA  

Rešitve včerajšnjih besedilnih nalog: 

1. naloga: 36 + x = 42   x = 42 – 36   x = 6 

2. naloga: 29 + a = 54    a = 54 – 29    a = 25 

3. naloga: b + 17 = 36   b = 36 – 17    b = 19 

4. naloga: c + 14 = 43    c = 43 – 14    c = 29   

5. naloga: 67 – x = 49    x = 67 – 49    x = 18  

6. naloga: a – 39 = 9      a = 39 + 9      a = 48 

7. naloga:  27 : b = 3     b = 27 : 3        b = 9 

8. naloga:  c · 8 = 32      c = 32 : 8        c = 4 

 

 

 

Danes boste spoznali zapis neenačbe. 
 

Ali poznate katerega od znakov? ( > , < , = ) Kaj pomenijo?   
Spoznali ste jih že v nižjih razredih pri velikostnih odnosih med števili. 

 
Poglejte in rešite spodnje primere neenačb: 

 
3 > x        
Kolikšen je lahko X? X = 0,1,2    
     

3 + x <  5 
Katero število dodamo številu 3, da bo dobljena vsota manjša od 5?     X = 0,1 

  
6  ∙ x < 36                                
S katerim številom lahko pomnožimo število 6, pa bo zmnožek še vedno manjši od 36.  
X = 0,1,2,3,4,5 
 
Da boste utrdil znanje o neenačbah, odprite učbenik za matematiko na str. 83 in preberite zgornji dve 
nalogi. Nato rešite na isti strani nalogi 5 in 6. Zapišite jih v zvezek za matematiko. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

DRUŽBA  

V torek ste morali poiskati imena tovarn za posamezne vrste industrij. Ste jih uspeli najti za vsako 

industrijsko panogo? 

Danes pa boste spoznali še OBRT.  

Najprej še enkrat preberite besedilo v učbeniku na strani 71.  

Naslov že  imate napisan (industrija in obrt). Danes boste le še dopisali značilnosti obrti. V zvezek prepišite 

spodnje besedilo: 

 

OBRT je dejavnost, ki z ročnim ali strojnim delom izdeluje izdelke v manjših količinah. 

 

Značilnosti OBRTI: 

 izdelajo manj izdelkov kot v tovarnah, 
 zaposlenih je manj ljudi, 
 delajo s stroji in tudi ročno, 
 izdelki so praviloma dražji, saj so narejeni po željah naročnikov. 

 

 

In še vaša današnja samostojna naloga:  

Poznate kakšno obrtno delavnico v vašem kraju? Kaj izdelujejo? Zapišite v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANGLEŠČINA 

Hello, dear pupils. How are you today? 

Danes bomo naredili analizo pisnega preizkusa ter popravo. Naj povem, da računalnik ni 

predvidel ameriške izgovorjave FAVORITE, zato je označen odgovor kot napačen. Seveda sem tudi 

tak odgovor štela kot pravilen. Nekateri niste znali prav zapisati apostrofa, tudi to sem štela kot 

pravilno. Meje med ocenami: 

0 – 44%       1 

45 – 59%     2 

60 – 77%     3 

78 – 89%     4 

90 – 100%   5 

 

1. Sledi analiza po nalogah ter rešitve, ki so zapisane z velikimi tiskanimi črkami. 

 

2. Pri prvi nalogi ste brez težav zapisali besede za poimenovanje živali.  

LIZARD, DOG, FROG, SPIDER, CROCODILE 

3. Uporaba predlogov on, in , under vam ni povzročala težav. Dobro rešena naloga. 

ON, UNDER, IN, ON, UNDER, IN 

4. Številke poznate, nekateri ste pomešali vrstni ali pa zgrešili vrstico. 

TWO, SEVEN, TEN, TWELVE, THIRTEEN, FORTEEN, TWENTY 

5. Poimenovanje oziroma zapis hrane vam ni povzročal težav, nekateri niste znali napisati 

posameznih besed. 

CARROTS, CHICKEN, SAUSAGES, PEAS 

6. Poln hladilnik vam tudi ni povzročal težav. 

YES, WE HAVE: 1, 4, 6                   NO, WE HAVEN'T: 2, 3, 5 

7. Odzivi na vprašanja ali odgovori so bili več ali manj pravilno rešeni. 

1-PIZZA!  2- IT'S GREY. 3- WHAT A NICE NAME! 4 – ME TOO. THEY'RE GREAT!        5 – BROCCOLLI 

6 – IN THE KITCHEN. 

8. Nekateri ste zamešali izraze za določeno vrsto hrane. 

ONIONS – 2, PEACHES – 5, POTATOES – 6, TOMATOES – 4, MUSHROOMS – 3, PEARS – 1 

9. Pri trditvah sta bili največkrat napačno rešeni trditvi 3 in 6. 

1 – F  Pravilno zapisana poved: I'm Mark. 

2 – T 

3 – F Pravilno zapisana poved: WHAT'S YOUR NAME? 

4 – T 

5 – T  

6 – F Pravilno zapisana poved: I HAVEN'T GOT AN APPLES IN MY BAG. 

10. Besede ste večinoma znali postaviti v pravilen vrstni red. 

A HAVE WE GOT ANY APPLES? 

B MY FAVOURITE PET IS A CAT. ALI A CAT IS MY FAVOURITE PET. 

C HOW OLD ARE YOU? 

D I DON'T LIKE RATS. 

1. Odpri zvezek, napiši naslov CORRECTION in naredi popravo svojih napak v zvezek. 

 



 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

Danes se boste spustili po stopnicah. Po stopnicah še nismo vadili, kajne? Vsi imamo v stanovanju 

ali zunaj njega nekaj stopnic. Uporabimo jih za našo vadbo. Na spodnji povezavi boste našli nekaj 

idej, kako jih lahko uporabimo tudi za vadbo. 

 
Predno greste na vadbo si poglejte spodnje posnetke. Zapomnite ali izpišite si 10 vaj (lahko tudi 
več) in jih potem izvedite. Pred vadbo je še potrebno športno oblačilo in primerno ogrevanje. Ne 
pozabite, raztezne vaje so obvezne za varno in učinkovito vadbo! Pazite na varnost izvedbe. Ne 
hitite, delajte pravilno. Izberite primerne stopnice, dovolj široke in stabilne. 
 

Videoposnetki: 
PO STOPNICAH (spustite se po zavihku malo nižje, kjer boste našli videoposnetek) 
STOPNICE 1 
STOPNICE 2 
 
Ker so vaje na posnetkih predvsem za spodnji del telesa, pa na koncu naredite še vaje za roke. Tudi 
tokrat uporabite stopnice.  
1. vaja: sklece s stopali na stopnicah (noge so dvignjene na stopnico) 
2. vaja: sklece z rokami na visoki stopnici (roke so na stopnici) 
3. vaja: vaja za triceps  
 
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdor še ni poslal nalogo za športni poligon, naj mi še pošlje. 
 

 

 

 

 

 

http://trening-center.si/trening-na-stopnicah-1-del/
https://www.youtube.com/watch?v=rZnG7mIfc6I
https://www.youtube.com/watch?v=7kSIK_Kx378

