
SREDA, 13. 5. 2020 

SLOVENŠČINA  

Nebo, ne bo 

Danes se boš naučil-a, kdaj se beseda NEBO piše skupaj in kdaj 

narazen.  

 Besedo nebo pišemo skupaj, če imamo v 

mislih nebesni svod – navidezno 

usločeno ploskev nad nami.      

  

NEBO je jasno.  

 

 

 

 

 

                                                    

 

NEBO imamo tudi v ustih.  

Na NEBO se mi je prilepil sladek bonbon.  



 

 

 

 

Nad kraljevo posteljo se razteza razkošno NEBO. 

Tudi v tem primeru se beseda NEBO piše skupaj. 

 

 Če NE BO pišemo narazen, potem s tem  
neko trditev zanikamo - to se res NE BO zgodilo. 
 

 
Upam, da danes NE BO deževalo. 
 
V šotoru ti res NE BO mrzlo. 
 
Nocoj na nebu NE BO zvezd, ker je 
oblačno. 

                                

 

Mama danes NE BO 

spekla  pizze. 

 

 

 

 



1. Preberi besedilo v DZ, str. 71. 

Da boš razumel-a besedilo: 

     

Gospodična je izvir na Gorjancih. Nahaja se neposredno 

pod Planinskim domom pri Gospodični.                                                                                                

 

 

 

 

Izvir Gospodična                                          Planinski dom pri Gospodični 

 

2. Po branju ustno odgovori na vprašanja.   

- Kdaj je beseda NEBO napisana skupaj?  

- Kdaj pa je napisano NE BO narazen?  

- Kakšno je bilo zjutraj NEBO? 

- Kam se je odpravil Uroš?  

- Kam je odšel dedek?  

GORJANCI -     hribovje   

  

  



- Kaj so čez nekaj časa prekrili oblaki?  

- Kaj je upal dedek?  

- Kam se je oziral dedek, ko je šel proti Gospodični?  

- Česa se je bal?  

- Zakaj se je razjasnilo NEBO?  

- Zakaj je bil dedek vesel?  

  

3. Reši še 1.in 2. nalogo.  

 

4. Spodnje povedi prepiši v zvezek, naslov NE BO, NEBO. 

Jutri še ne bo pouka v šoli. 

Če me ne bo ubogala, jo bom zatožil mami! 

Jureta ne bo v šolo, ker je bolan. 

Pod nebo je priletela jata ptic. 

 Letalo je preletelo nebo nad mestom. 

Na nebu se je prikazala čudovita mavrica.              

                                                                                        

  

MATEMATIKA 

 Oglej si razlago na spodnji povezavi. 

         https://www.youtube.com/watch?v=MYkkQTw7BHo 

 Reši naloge v delovnem zvezku, str. 19 in 20. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYkkQTw7BHo


LIKOVNA UMETNOST 

Geometrijska abstrakcija 

 Danes boš odšel-a v GALERIJO in spoznal-a umetniška 

dela. Izvedel-a boš kaj je geometrijska abstrakcija in jo 

tudi ustvaril-a. Kakšne težke besede!                                            

Naj te takoj potolažim – likovna naloga bo prav zanimiva in 

nič težka. 

 Za delo si pripravi: 

- prazen bel list papirja, 

- barvice, flomastre, lahko tudi voščenke, 

- predmete različnih oblik: okrogli (skodelica, manjši krožnik, 

kozarec…) in oglati (škatlica, kocka…). Predmeti naj ne bodo 

preveliki – obrisoval-a jih boš na pripravljen list. 

Na spodnji povezavi si oglej predstavitev likovne naloge:  

https://www.youtube.com/watch?v=5v5BHhKhasU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5v5BHhKhasU&feature=youtu.be

