
          PONEDELJEK,  
                                    18. 5. 2020 
 

V tem tednu boste pridobili 3 ocene (GUM, LUM in DRU), nato vam ostane 
samo še GOS.  V torek bomo ustno preverjali znanje pri DRU preko Zoom 

srečanja (razdeljeni boste v manjše skupine, tako kot v četrtek pri ocenjevanju).  
Po potrebi se bomo na Zoom srečanjih kasneje videli še s tistimi, ki bodo med 

oceno pri kakšnem predmetu. 
 

Lep slovenski pregovor pravi: »Kar seješ, to žanješ.« 
 To pomeni, da se človeku povrne vse, kar reče ali naredi. 

Potrudite se, vaš vložen trud in znanje bo ostalo vam,  
nagrada bo pa dober občutek, da ste to zmogli.  

 
 

Lep dan vam želim.                                                                      učiteljica Milka        
 
                                      

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJETE VSI PO MAILU!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA 

GUM, 11. 5.  20. 5. 2020 ocenjevanje – 2 posnetka 

MAT, 18. 5.  18. 5. 2020             DZ, str. 69 

SLJ, 18. 5.  18. 5. 2020 DZ, str. 44 in 45 



REŠITVE 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Do srede, 20. 5. 2020, pričakujem vaše posnetke, ki bodo ocenjeni. 

Nadaljujemo glasbeno potovanje po prelepi Sloveniji, danes v Prekmurje 
(vemo, da je v Obpanonskih pokrajinah – glava naše kokoške).  

Ljudska glasba Prekmurja 

Prekmurska tradicionalna glasba se je razvijala pod tisočletnim vplivom 
sosednje madžarske kulture. Prepletala pa se je z melosi, ki so jih začasni 
izseljenci prinašali v iz drugih dežel (Francije, Nemčije, Amerike, Banata).  
Tradicionalno so v kavarniški zasedbi igrali cimbale, klarinete, violine in 
kontrabase, harmonika je prišla precej kasneje. Petje je običajno večglasno. 
 
Take sestave so imenovali bande.  
Najbolj znana je konec prejšnjega stoletja postala Beltinška banda, ki je na 
mnogih koncertih spremljala Vlada Kreslina.  
Danes še deluje nekaj band, med katerimi sta verjetno najbolj aktivni Mlada 
beltinška banda in Marko banda. V zadnjem času daje poudarek prekmurščini 
tudi Nika Zorjan, slovenska mlada  pevka zabavne glasbe. 
Vsi pa verjetno poznate pesem Marko skače, znano prekmursko narodno 
pesem Vsi so venci vejli. 
Prisluhnite prekmurski glasbi (na spodnjih povezavah): 
Vlado Kreslin: Poj mi pesem https://www.youtube.com/watch?v=JT7MZtR6N7M 

Nika Zorjan: Uspavanka https://www.youtube.com/watch?v=LMpOIniENGE 

Beltinška banda: Nocoj je ena luštna noč https://www.youtube.com/watch?v=rjHo0hfOaJw 

Marko skače: https://www.youtube.com/watch?v=5q3Uc8Jk3KQ 

Vlado Kreslin: Vsi so venci vejli https://www.youtube.com/watch?v=wjs7GnEvzyM 

MAT, 15. 5.  U, str. 99/3. naloga  
DZ, str. 68 
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SLOVENSKI JEZIK 

Ob koncu poglavja še utrjevanje snovi, ki smo jo že obravnavali: protipomenke, 
sopomenke, večpomenke, knjižni jezik – besede, besedna družina … 
 
Reši v DZ, str. 44 in 45. 
 

MATEMATIKA 
 
Časovne enote so izražene tudi v besedilnih nalogah. 
 
Reši v DZ, str. 69. 
 

DRUŽBA 
Ker se bomo jutri srečali na Zoomu, imate danes za nalogo učenje. 
Oceno boste pridobili iz učnih snovi od str. 52 do str. 77 (Obsredozemske 

pokrajine, Obpanonske pokrajine, Zgodovina človeštva, Obdobja slov. 

preteklosti, Prvi domovini Slovencev, Turški vpadi). 

V pomoč so vam lahko vprašanja s katerimi ste utrjevali snov, preverjanje (ki 

ste ga pisali), vsako poglavje ima tudi vprašanja PONOVI v zelenih okvirčkih,  s 

katerimi si lahko pomagaš. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Pri prejšnjih temah smo spoznali, kako nastanejo oblaki, kako padavine 

(kroženje vode, kondenzacija), veter ter kdo in kako ogreva Zemljo.  

Če ste to že pozabili, odgovore hitro poiščite v učbeniku!  

*POIZKUS: NASTANEK MEGLE: 

Kako pa nastane megla? Sedaj je zjutraj ni več, zato jo boste naredili sami (s 

pomočjo staršev).  

 

 

 

 



POZOR!!!  

Ker boste za poskus uporabili vžigalice (tlečo trsko, vejico), mora pri poskusu 

sodelovati tudi kdo od odraslih.  

Potrebščine: plastenko z zamaškom, vodo, vžigalico  

Plastenko znotraj omočimo z mrzlo vodo in jo obrnemo z vratom navzdol. Ko 

kapljice stečejo iz plastenke, jo stisnemo (še vedno je obrnjena »na glavo«) in 

pod njo držimo ugaslo vžigalico, iz katere se še kadi. Lahko uporabimo tlečo 

trsko. (S tem smo poskrbeli za kondenzacijska jedra – onesnaženost zraka.) 

Plastenko zamašimo.  

Nato popustimo prijem, da se zrak na hitro ohladi in v plastenki zagledamo 

meglo. Ko plastenko ponovno stisnemo, megla izgine.( Plastenko je potrebno 

močno stisniti.) Plastenko večkrat stisnite in spustite in megla bo nastajala in 

izginjala.  

PREPIŠI V ZVEZEK! 

                                            POIZKUS – MEGLA                                    18. 5. 2020 

Nariši poizkus! 

Potrebščine: plastenka z zamaškom, voda, vžigalica  

 

 SKLEP: vlaga se je izločila iz ohlajenega zraka in se okrog delcev dima 

zgostila v vodne kapljice. V naravi je megla predvsem jeseni in pozimi 

zjutraj in zvečer, ko se zrak hitro shladi, obenem pa je zaradi kurjenja 

onesnažen z drobnimi delci. 

 

 

 

 

 

 



GOSPODINJSTVO 

V učbeniku na str. 54 in 55 si preberi novo učno snov PLEMENITENJE BLAGA. 

PREPIŠI V ZVEZEK! 

                          PLEMENITENJE BLAGA                            18. 5. 2020 

 

Poznamo več načinov plemenitenja: 
1. BELJENJE IN BARVANJE 

Belijo predvsem blago iz naravnih vlaken (lan, bombaž), ker vsebuje snovi, ki 
dajejo umazan videz. Barvajo predvsem z umetnimi barvili, v preteklosti pa so 
uporabljali izvlečke rastlin. Danes se ta postopka izvajata v velikih strojih, ki se 
tesno zaprejo (temp. tudi več kot 100 stopinj). Barve morajo biti obstojne proti 
znoju, svetlobi, kemičnemu čiščenju. 

2. TISKANJE 
Blago lahko potiskajo z različnimi vzorci v eni ali več barvah. Tiskajo vsako bravo 
posebej.  

3. KOSMATENJE 
To je spreminjanje videza in lastnosti blaga. Blago gre prek bodičastih valjev, 
kjer se izvleče del vlaken na površino. Blago postane mehkejše, zadrži več zraka, 
zato zadržuje tudi toploto (topla oblačila, zimska posteljnina). 

4. APRETIRANJE 
Na blago lahko nanašamo tudi različne naravne in umetne snovi, da se manj 
mečka, manj krči, ne prepušča vetra in vode (vetrovke, šotor), zmanjša 
gorljivost (javni prostori- kinodvorane, letala, gledališča,…). 
 
 
 
 


