
PETEK, 16. 4. 2020 

DOD. P. Logična pošast - Gobelin 

MAT Preverjanje znanja 
SLJ (2 uri) Edninski in množinski samostalniki 

ŠPO Priprava za športni dan  

NIT Utrjevanje znanja – 2. del 
Predstavitev poklicev 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dodatni pouk: Gobelin 
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MAT: Preverjanje znanja 

Staršem sem poslala (petek ob 9.00) naloge za preverjanje znanja. Nalog ne kopirate, 

ampak rešitve napišete na list oz. zadnjo stran zvezka za DRU ali NIT in jih rešite – ne v 

zvezek MAT. Naloge boste prepisali vsi, ker bo časovno to bolj pošteno. Naloge 

rešujete sami, brez pomoči staršev, zvezka, učbenika. Naloge boste reševali 40 minut, 

nato pa vam bodo starši liste/zvezke vzeli. Če so vaši starši dopoldne zaposleni, boste 

naloge reševali popoldne. 

List z rešitvami boste fotografirali (rešitve morajo biti dobro vidne) in mi ga do 19. ure 

poslali na mail. Popravljene naloge vam vrnem v ponedeljek na mail staršev. 

Srečno! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLJ: Edninski in množinski samostalniki 

Rešitve nalog:  

 

 

 



 

Juhe, mleka in sadja ne moremo šteti!  

--------      ---------    ----------    -------      --------      ------      -------      ------        --------      -------      --------- 

V DZ rešite nalogi 29 in 30. Besedilo 30. naloge prepišite v šolski zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod zapis prepišite še naslednje povedi: 

 
Starost je polna lepih spominov.  
Mleko je zdravo za razvoj močnih kosti. 
Sadje je polno vitaminov. 
Juha je preslana. 
Mladost je norost, čez potok skače tam, kjer je most. – pregovor 
Pri določanju edninskih samostalnikov si pomagamo z besedo JE. 
 



Rešite nalogi 31 in 32. 

V zvezek prepišite: 

 

 
 
Jetra so pomemben organ, ki razstrupljajo naše telo. 
Tla so mokra in spolzka. 
Počitnice so namenjene počitku in sprostitvi. 
Možgani so zgrajeno iz okoli 100 milijard živčnih celic. . 
 

Pri določanju množinskih samostalnikov si pomagamo z besedo SO. 
 

POZOR! Tudi pri samostalniku        , lahko rečemo stoli so in stol je, vendar pa pri  

jetrih ne moremo reči jetra je, jetra sta, ampak samo jetra so. Zato so to množinski 

samostalnik.  

Enako velja tudi za edninski samostalnik (veselje sta, veselje so, veselje je). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠPO: Priprava za športni dan  

Ogrevanje – lahkotni tek  2 –  3 minute, sledijo vaje v gibanju ( Ne dela se hitro ! ) 

Cik- cak koraki, prisunski koraki, cik-cak koraki nazaj, prisunski k. v drugo smer, 

Gibanje naprej, zaustavljanje – cepetanje na mestu + gibanje naprej....ponovi 3x. 

Gibanje naprej, zaustavljanje,počep + hitri tek naprej ( 3x) 

Gibanje bočno ( hop ! ) + hitri tek naprej 

Razgibavanje – dinamično – celo telo ( vaje, ki jih poznaš ) 

Ponovi atletsko abecedo ( vsako vajo po 2 x ! ) 
Nizki skiping 
Visoki skiping 
Jog. Poskoki 
Hopsa skoki 
»škarjice« 
Tek z dvigom pet visoko nazaj ( »frcanje« ) 
Skoki z noge na nogo 
Stopnjevanje 
 

Ponovimo še štarte :  visoki ( 5 x )                              ( Na mesta , pozor......hop ! ) 

                                       Nizki  ( 5 x )              



Tečeš naravnost, brez zavijanja, najhitrejši si v cilju , po tem se počasi ustaviš. 

Po možnosti naj bo tek dolžine minimalno 20 m.  ( na ŠD bo Tek na 60 m )   

Na koncu še lahko iztekanje, sproščanje. 

 

NIT: Utrjevanje znanja 

Utrjevanje znanja 
 

Gibanje zraka občutimo kot veter.  Ta s sabo nosi cvetni prah in oprašuje rastline. Raznaša tudi 

razna semena. Ljudje so ga že davno začeli izkoriščati za pridobivanje elektrike, poganjanje jadrnic, 

zabavo (padalstvo, surfanje, spuščanje zmajev ...) (lahko ste dodali svoje ugotovitve) 

Šibki vetrovi so sapica, vetrič, veter.  Vreme opazujejo vremenoslovci (meteorologi).  

Vetru, ki piha iz zahodne strani pravimo zahodnik. Higrometer je drugo ime za vlagomer. Enota za 

merjenje zračnega pritiska je milibar. 
 

Pod zgornje besedilo napiši še odgovore na spodnja vprašanja. 

1. Oglej si vremensko napoved Evrope z dne 22. 3. 2003 in odgovori na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Kaj lahko pri vremenu merimo?                                                                                                                           

 
       3.  Opiši vremensko hišico.                                                                           
 
       4. Zrak s svojo težo pritiska na zemeljsko površje. Težo zraka občutimo kot 

______________   ________________. Merimo ga z ________________. Če zračni tlak 

pada, je vreme običajno _________. Kadar zračni tlak raste, je vreme __________.  

                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Poišči in izpiši kraj, kjer je vreme sončno. 

 

b) Kakšno vreme je v območju visokega 

zračnega pritiska? 

 

c) S katero črko označimo območje nizkega 

zračnega pritiska? 

 

d.) Preriši znak za deževno vreme. 



Poklici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinar 

Veterinar je strokovnjak, ki zdravi živali. Poleg tega tudi svetuje kakšno hrana je 

primerna za žival, katera zdravila žival potrebuje ipd. Šolajo se kar nekaj let in sicer na 

univerzitetnem študiju na veterinarski fakulteti. Veterinar zdravi vse vrste živali. Od 

hišnih ljubljenčkov do kmetijskih in eksotičnih živali. Tudi sama sem bila pri veterinarju 

in sicer z mojim kužkom. Imel je že več cepljen, vnetje očesa in črevesja. Želim si 

postati veterinarka, saj imam zelo rada živali. 

                                                                                                              Alja Brdar 

 

Anže Jakše 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predstavil bom poklic ZDRAVNIKA. 

- Kako postati zdravnik? 

Po končani srednji šoli se vpišeš na medicinsko fakulteto, ki traja šest let. V Sloveniji imamo dve medicinski 

fakulteti – v Ljubljani in Mariboru. Študij je zelo zahteven, saj je treba opraviti veliko obsežnih izpitov. Naučiti 

se je treba veliko o človeškem telesu, o njegovem delovanju in o boleznih.    V času študija so tudi vaje v 

bolnišnici. 

- Kaj delajo zdravniki? 

Obstajajo različne vrste zdravnikov, na primer za srce, pljuča, živčevje… Zdravniki, ki zdravijo lažja obolenja 

celega telesa, so splošni ali družinski zdravniki. Zdravnik lahko dela tudi na terenu (v reševalnem vozilu) ali 

opravlja hišne obiske. Zdravniki so tudi zobozdravniki, ki se ukvarjajo z zdravjem naših zob. Včasih ljudje kličejo 

zdravnike tudi samo za nasvet. 

- Kje delajo zdravniki? 

Delajo v bolnišnici ali zdravstvenih domovih, včasih pa tudi v zasebnih ambulantah. 

                                                                                                                                              Matej Gorenc,  5.a 

 

Še odgovor na vprašanje, kdo sta sošolca na avtoportretu: 

Na levi strani je Luka, na desni pa Nejc Zorko. 

                           Lep sončen vikend vam želim!                                            

                                                              učiteljica Tatjana                                                                          


