
5. A (torek), 19. 5. 2020 
 

*SLOVENSKI JEZIK (tema: KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?) 

 

 Rešitve: 

DU, str. 47/41, 42 in 43 

 

 

 

 V novi enoti bomo spoznali: 

Prepoznavanje pridevnikov, vrste pridevnikov, prepoznavanje in razvrščanje 

pridevnikov, ujemanje samostalnika in pridevnika. 

 



  



Zapis v zvezek: 

 

KAKŠEN, KATERI, ČIGAV 

 

Besede, po katerih se sprašujemo z besedami 

KAKŠEN, KATERI in ČIGAV imenujemo 

PRIDEVNIKI. 

 

*PRIDEVNIKI so besede, ki 

poimenujejo lastnost, vrsto ali  

svojino. 

 
Zato ločimo tri vrste pridevnikov: 

lastnostni, vrstni in svojilni. 

 

 Reševanje: 

DU, str. 50/ 1 in 2 

 

Rešitve preverimo jutri. 

 



*MATEMATIKA                     

 

 Rešitve: 
 

DU, str. 88/1 

 

 Delo: 

DU, str. 89/2, 3 in 4 

 

 

 

 
 Če imate vprašanje glede deljenja ali če želite dodatno razlago, mi 

pišite na bostjan.hribar@os-smihel.si 

 

 

 

 

  

mailto:bostjan.hribar@os-smihel.si


*DRUŽBA              

 

Tema: Reformacija in slovenski knjižni jezik (učbenik, str. 80 in 81). 

 

Natančno preberi: 

 slovarček in uvod v rdečem okvirčku (str. 80).  

 besedilo na straneh 70 in 71. 

 

Obravnava nove snovi: 

 

Slovenci so se v srednjem veku največ ukvarjali s kmetijstvom. 

Otroci niso hodili v šole, delali so na kmetiji in se učili od svojih 

staršev. 

 

    Izobraženih ljudi je bilo v tistih časih le malo. Tudi knjig je bilo 

malo, saj so jih prepisovali na roko in sicer v LATINSKEM JEZIKU. 

 

Na začetku novega veka ( okoli 1500 ), se je k nam iz nemških dežel 

razširilo versko gibanje PROTESTANTIZEM  ali REFORMACIJA. 

 

    PROTESTANTI so zahtevali, da vsak človek sam bere Sveto pismo 

v materinem jeziku. 

   Tedaj so le redki ljudje znali brati, zato so hoteli, da se vsak nauči 

pisati in brati. 

 

 

Zapis v zvezek: 

 

Reformacija in slovenski knjižni jezik 
 
Rokopisna knjiga, katero so v srednjem veku pisali v 

samostanih. Pri nas je bilo največ knjig napisanih v Stiškem 

samostanu.  

  



*ANGLEŠČINA 
 

Dragi učenci! 

Danes boste pisali PISNI PREIZKUS ZNANJA. Preden se lotite testa, pa si OBVEZNO pozorno preberite 

naslednja navodila: 

1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski naslov oziroma e-naslov vaših staršev ter ime 

in priimek.  

2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred vejicami seveda ne. Med besedami delajte 

samo enojne presledke. 

3. Časa imate dovolj, zato si za naloge vzemite dovolj časa. POZORNO PREBERITE NAVODILA in jih 

upoštevajte! 

4. Ko končate, pritisnite POŠLJI /SUBMIT. Ko pošljete rešeni test, vam mora takoj napisati: Vaš odgovor je 

bil zabeležen (Če imate program v angleščini pa: Your response has been recorded.) Pri preverjanju znanja 

ste po rešenem testu dobili elektronsko pošto, ki vas je obvestila, da ste test uspešno poslali, avtomatsko pa 

ste tudi dobili številko točk. Tokrat povratnega elektronskega sporočila ne bo, toda vseeno vam ni treba 

skrbeti, da vaš test ne bi prispel. Če vam je takoj po pošiljanju testa program napisal, da je bil vaš odgovor 

zabeležen, potem je test zagotovo prispel na moj e-naslov. Če pa slučajno od koga testa ne bom prejela, vas 

bom o tem obvestila, in mi ga boste lahko ponovno poslali. 

5. Rešene teste pričakujem do 20. ure istega dne. Če imate kakršnekoli tehnične težave, mi sporočite.  

6. Rezultate testa vam na elektronski naslov pošljem v roku enega tedna.  

7. In seveda, bodite pošteni do sebe in naj test prikaže vaše realno 

znanja, zato ga rešite samostojno ter brez uporabe pripomočkov in 

drugih ljudi. Če bo med prejšnjimi ocenami in to oceno velik razpon in 

bom sumila, da test niste rešili sami, vas lahko ustno vprašam in se 

prepričam v vaše znanje.  

 

Veliko uspeha vam želim! 

 

 

Povezava do testa:  https://forms.gle/AMDia4g7E1xNadRT7 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/AMDia4g7E1xNadRT7


*NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA      

 
*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. 

 

 

 

 



Zapis v zvezek: 

 

Branje prognostične karte 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


