
Zasnežen in zdrav pozdrav vam želim. 

                                                                                                                  Vaša učiteljica Mateja 

NALOGE ZA ČETRTEK – 26. 3. 2020 

glasba Balet 

slovenščina Novica (DZ 2 str.20, 21) 

matematika Delovni zvezek 2. del, stran 80, 81 (reši naloge in s pomočjo 

rešitev samostojno preveri pravilnost) 

družba Naravne značilnost domače pokrajine 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

1 . ura – Glasbena umetnost - BALET 

Danes se boste srečali z baletom.  

Za začetek si oglej posnetek, ki ga najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=VUlB5Y_Yxyw  in prikazuje baletno predstavo ruskega avtorja 

-   Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero 

Ko si ogleduješ posnetek, razmišljaj o odgovorih na naslednja vprašanja in dgovori si ustno.  

1. Kakšna prireditev je balet? 

2. Kdo nastopa? 

3. Kako nastopa? 

4. Ali baletna predstava vsebuje tudi dramsko igro? Pojasni. 

5. Ali je prisoten orkester, zakaj? 

6. Kako so nastopajoči oblečeni? Kaj meniš zakaj? 

Natančno preberi spodnje besedilo. 

Beseda balet izhaja iz italijanske besede ballo, kar pomeni ples. Je 

glasbeno – gledališka umetnost. Vsebina se izraža s plesom. Balet se 

razlikuje od drugih vrst plesa po tem, da uporablja gibe, pri katerih se 

noga obrne v kolku tako, da so stopala obrnjena navzven in po plesanju po 

konicah prstov, za kar baletniki obujejo copate z utrjeno konico. 

Danes poznamo več vrst baleta: klasični balet, jazz balet, moderni 

balet,… 

Balet sestavljajo glasba, zgodba, ples, scena in kostumi. 

     V baletu nastopajo plesalci in orkester. Skladatelj napiše glasbo, koreograf          

pa plesno dogajanje. 
NALOGA:  Preberi spodnje trditve. Tiste, ki so pravilne prepiši v zvezek za glasbo. Ne 

pozabi na naslov - BALET. 

Balet je gledališko delo, namenjeno umetniškemu plesu. 

Balet sestavljajo ples in kostumi. 

Sestavljajo ga glasba, zgodba, ples, scena in kostumi. 

V baletu nastopajo športniki in plesalci. 

V baletu nastopajo plesalci in orkester. 

Koreograf načrtuje plesno dogajanje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUlB5Y_Yxyw


Dodatne naloge: 

1. Če želiš, lahko na spletu poiščeš še več informacij o baletu in zanimive zapiši v zvezek 

za glasbo. 

2. Zakaj so baletniki tako oblečeni? 

3. Na spodnji povezavi si lahko še ogledaš posnetek iz oddaje Infodrom, ki prikazuje 

mladega baletnika. https://www.youtube.com/watch?v=v28VlyEWPn4 

4. Zapiši imena in priimke znanih slovenskih baletnikov. 

5. Poskusi se postaviti v gibe baletnika in naredi nekaj baletnih korakov. 

2. ura - SLOVENŠČINA  

Reši  vaje v DZ na strani 20 in 21. Natančno preberi novici, ker ti bo delo veliko lažje. 

 

 

3. ura – MATEMATIKA - URA 

Spodnjo sliko ure natisnite ali pa preprosto narišite večji krog in mu vrišite kazalce, številke 

ter črtice, kot to prikazuje spodnja slika. 

Nato ob (pod) sliko prepišite besedilo, ki je napisano z zeleno barvo. 

                                                                                                                          

KRAJŠI kazalec na uri je 

URNI kazalec in kaže ure. 

DALJŠI kazalec na uri je 

MINUTNI kazalec in kaže 

minute. 

Ko mine ena ura, se urni 

kazalec premakne od 

ene številke k drugi (npr. 

od 7 k 8), pri tem pa 

minutni kazalec naredi 

cel krog. 

Med dvema številkama 

na uri  je razmak 5 

MINUT (torej vsaka 

črtica na uri predstavlja 

1 minuto). 

 

 

Ker ima dan 24 ur, urni kazalec v enem dnevu naredi 2 kroga (en krog je 12 ur), 

minutni pa 24 krogov (en krog je 1 ura). 

URNI kazalec 

MINUTNI 

kazalec 

https://www.youtube.com/watch?v=v28VlyEWPn4


In še nekaj navodil o zapisu časa (ne prepisujte v zvezek, samo preberite!) 

KAKO ZAPIŠEMO ČAS? 

Zapišemo ga z dvema številoma med katerima je pika. Prvo število pomeni ure, 

drugo minute. 

3.15 

                                                   URE           15.15              MINUTE 

Kako preberemo in zapišem koliko je ura? 

Če je minutni kazalec na številki 12, preprosto povemo, koliko je ur. 

Ura je         DVANAJST                                       TRI                                                DEVET 

 

 

 

 

 

Zapis časa       12.00                                    3.00 (15.00)                                   9.00 (21.00) 

 

Če je minutni kazalec na številki 6, pomeni da manjka pol ure do naslednje ure. 

Torej uporabimo besedo POL. 

Ura je          POL ŠESTIH                                POL DEVETIH                                                

 

 

 

 

Zapis časa      5.30 (17.30)                            8.30 (20.30) 

 

Če je minutni kazalec na številki 3, pomeni da je minilo 15 minut od prejšnje ure, če 

pa je na števili 9, pa pomeni, da manjka 15 minut do naslednje ure. 

 



Ura je               PETNAJST ČEZ ENO                                     PETNAJST DO ŠESTIH                   

 

 

 

 

Zapis časa              1.15 (13.15)                                                    5.45 (17.45) 

                    

Reševanje nalog v DZ str. 71/naloga 4, str. 72/naloga 1 in str. 73/naloga 4 

 

Predlog dodatnih naloga – po izbiri 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLEDAR/Koledar.htm 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/DOLG_CAS/Dolg_cas.htm 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y706a2y7kf5 

4. ura – DRUŽBA  

V učbeniku  za družbo si na strani 63 do 64 poglej naravne sestavine pokrajine in jih ponovi. 

Nato natančno in večkrat preberi spodnje besedilo, ki opisuje naravne značilnosti tvoje 

domače pokrajine – Dolenjske. 

Moja domača pokrajina je Novo mesto z okolico - Dolenjska. 

Novo mesto leži v kotlini. Kotlina je velika dolina, ki jo obdajajo vzpetine (griči, hribi).  

Dno kotline je ravno, zato je poseljena. Po kotlini teče reka Krka. Reka Krka ima v Novem 

mestu veliko pritokov (Škrjanški potok, Bršljinski potok, Težka voda in Bajer). Novomeško 

kotlino iz vseh strani obdajajo gričevja in hribovja. Na vzhodu jo obdajajo Gorjanci, na severu 

Trška gora, na zahodu Straški hribi ter na jugu Ljuben in Kočevski Rog. Ker je Novo mesto 

občinsko in pokrajinsko središče, ima tudi dobre prometne povezave z okoliškimi kraji. Poleg 

cestnih povezav ima tudi železniško povezavo z Metliko in Ljubljano. 

Pobočja gričev, ki obdajajo kotlino, so položna, zato jih ljudje izkoriščajo predvsem za 

vinogradništvo in sadjarstvo. V ravninskem delu pa je razvito poljedelstvo.  
 

Besedilo opisuje značilnosti domače pokrajine; oblikovanost površja, vode. 

Če si razumel prebrano besedilo, se loti reševanja spodnjih nalog. Piši jih v zvezek za družbo.  

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLEDAR/Koledar.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/DOLG_CAS/Dolg_cas.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y706a2y7kf5


Naslov: Naravne značilnosti domače pokrajine 

NALOGA: 

1. Po opisu nariši značilnosti tvoje domače pokrajine (kotlino, ki jo obdajajo vzpetine in 
skozi katero teče reka). Ne pozabi na orientacijo: sever zgoraj, jug spodaj.  

 
Pod sliko, ki je nastala, napiši: 
Novo mesto leži na kraških tleh, zato je kamnina, ki jo najdemo, predvsem apnenc. 
Značilnost te kamnine je, da je krušljiva. Prevladuje rjava prst. 

 

 

2. Naštej rastline in živali domače pokrajine in jih zapišite v zvezek: 

• Rastlinstvo: (naštej rastline, ki rastejo v gozdovih, travnikih, poljih in v vodi). 

• Živalstvo: ( naštej živali, ki živijo v gozdovih, travnikih, poljih in v vodi). 
 

 
5. ura – ŠPORT 

Kako vam gre pri šolskem delu? Verjetno imate kar veliko nalog za napisati, se naučiti 

in še kaj drugega za postoriti, kajne?  

Torej sedaj si vzemite čas, da naredite nekaj še za svoje telo. Pripravite si blazino ali 

brisačo, lahko tudi brez in naredite nekaj razteznih vaj.  

Našla sem nekaj zanimivih vaj – joga za otroke. Seveda se vam lahko pridružijo tudi 

družinski člani.  

Naredite vsako vajo enkrat, lahko večkrat. Zadržite položaj vsaj 10 sekund. Po teh 

vajah lahko naredite še nekaj dinamičnih vaj iz prejšnje ure. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://sp.depositphotos.com/vector-images/yoga-kids.html?qview=111640992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/yoga-kids.html?qview=111411822 

Pa veliko zabave pri izvajanju! 

 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/yoga-kids.html?qview=111640992
https://sp.depositphotos.com/vector-images/yoga-kids.html?qview=111411822

