
SREDA, 25. 3. 2020 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Že v šoli smo se pogovarjali o gradnji različnih zgradb in kako pridemo od 

zamisli, do načrta in gradnje do končnega izdelka – ZGRADBE. 

Pogovarjali smo se, da živali gradijo bivališča nagonsko in vedno enako, človek 

pa spreminja način gradnje, uporablja nove materiale, išče nove tehnične 

rešitve in gradi zgradbe za različne namene. 

 POSKUŠAJ SI GLASNO ODGOVORITI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA: Naštej 

nekaj bivališč, ki jih gradijo živali? Pred čim so živali varne v svojih 

bivališčih? Ali vSe živali gradijo bivališča? Kam se skrijejo živali, ki ne 

gradijo bivališč? 

Odpri učbenik na str. 23, 24 in si oglej fotografije različnih bivališč, ki so jih 

zgradile živali. Katere materiale uporabljajo? Kdaj gradijo bivališča? Kako 

gradijo? … 

 Človek svojo gradnjo vedno načrtuje? Zakaj? 

Odpri učbenik na str. 22. Oglej si tloris hiše. 

Kako so na tlorisu narisana vrata (okno, stopnice, terasa)? 

Iz tlorisa lahko razberemo dolžino in širino sobe. Ali lahko razberemo tudi 

višino? 

Arhitekt pred gradnjo nariše načrt. Kaj misliš, kaj vse morajo pri risanju načrta 

upoštevati? 

 

 V zvezek napiši naslov TLORIS MOJE HIŠE in nariši tloris vaše hiše. Riši z 

ravnilom in natančno. Naj bo čez celo stran. Za zgled imaš tloris v 

učbeniku na 22. strani zgoraj. 

 

 



MATEMATIKA 

Rešitve včerajšnje naloge. Pravilne rezultate pokljukaj, napačne prečrtaj in na 

vrhu popravi. 

 

 

1. V DZ na st. 70 in 71 reši naloge. Navodila natančno preberi in bodi 

natančen pri barvanju in obliki. 

2. V zvezek napiši Vaja, prepiši račune deljenja z ostankom in jih reši po 

prvem zgledu. 

36 : 5 = 7, ost. 1, ker je 5 . 7+1 = 36 
62 : 10 = 
43 : 8 = 
28 : 9 = 
45 : 6 = 
18 : 4 = 
 

17 : 3 = 
94 : 9 = 
26 : 5 = 
28 : 7 = 
17 : 2 = 
67 : 8 = 

 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

Rešitve ponedeljkove naloge: Pravilne rezultate pokljukaj, napačne prečrtaj in 

na vrhu popravi. 

V nedeljo sem se igrala _z_ vlakcem in _s_ tovornjakom. Vozil sem se _s_ 

kolesom in __z_ rolerji. Pogovarjal sem se _z_ Marijo in _s__ Špelo. Naredila 

sem si sendvič __s_ sirom in _z_ marmelado. Pobarvanko sem pobarvala _z_ 

rumeno, _s_ srebrno, _z_ zeleno, _z_ rdečo in _s_ črno barvo. _S_ starši sem 

šel na vožnjo _s_čolnom. _Z_ Dominikom in __s__ Kristino grem na morje. 

 

1. V prejšnjih dneh si spoznal predloga s in z in pravilo, kdaj ju uporabljamo. 

Sedaj pa sta na vrsti še predloga H in K. 

V DZ na str.25 glasno preberi predloge na modri in rožnati podlagi. 

PAZI : PREDLOGE BEREMO SKUPAJ Z BESEDO, PIŠEMO PA LOČENO OD 

BESEDE! 

 V zvezek napiši naslov PREDLOG K/H  

 Izberi si pet besed s predlogi (npr. h koritu) in jih uporabi v povedih. Potrudi se 

sestaviti zgodbo, če ne gre, pa napiši samo povedi.  

 V  DZ str. 25 preberi spodnje besedilo in obkroži predloga H / K in 

odgovori na vprašanja na str. 26. 

 V zvezek prepiši pravopisni opomnik na str. 26, ga obkroži z rdečo in z 

rumeno pobarvaj. 

LIKOVNA UMETNOST 

Če pogledaš na koledar za 25. marec piše – materinski dan. 

 Danes boš naredil čestitko za mamico, ki  praznuje.  

• NAVODILO: Poišči RDEČ barvni papir, če ga imaš. Če ga nimaš, lahko izdelaš iz 

belega papirja. List prepogni na polovico in s svinčnikom nariši polovico srca. 

(tako kot smo delali pri matematiki pri simetričnih likih). Pazi da narišeš na pravi 

strani in ga izreži. 



• V sredino srca zapiši spodnje besedilo. Če želiš lahko srce še poljubno okrasiš. 

 

                      Draga mamica!                    

      Čestitam ti za materinski dan.  

               Rad/a te imam.  

 

Tvoj podpis _______________  

 


