
ČETRTEK, 14. 5. 2020 

MAT 

Začenjamo z novim poglavjem. V zvezek si iz priloge prilepite nov 

naslov – MERIMO MASE, PROSTORNINE, DOLŽINE (Učbenik, str. 

193) 

Zapis v zvezke 

        KAJ VSE MERIMO 

- površino stanovanja                               - temperaturo 

- število strani                                         - širino 

- čas                                                        - težo 

- višino                                                     - globino 

- maso                                                      - hitrost 

- število stopnic                                       - poraba elektrike 

- srčni utrip                                             - korake 

- znanje                                                   - količina hrane 

- dolžino                                                  - zadrževanje zraka 

- razdaljo                                                - prostornina sobe 

 

V Učbeniku na str. 194 si oglejte sličice in preberite. 

Matematično sporočilo zgodbice: 

Na sliki ugotavljamo: 

višina jablane 

dolžina lestve – merimo z metrom 

masa nabranih jabolk – merimo s tehtnico 

prostornina iztisnjenega jabolčnika – merimo z merilno posodo 

Meritev izrazimo z MERSKIM ŠTEVILOM in MERSKO ENOTO. 

 

Učbenik str. 196/ 3., 4., 5.naloga (v zvezke) 

 



SLJ 

PRIDEVNIK – UČNI LIST 

Prepiši ali kopiraj. 

Kaj bi doda/a slikam, da bi bile »lepše«? Olepšaj jih. 

 

 

 

Tudi samostalnike lahko olepšamo. Vsakemu samostalniku poišči par v 

pridevniku. 

 

 



            PRIDEVNIKI                                  SAMOSTALNIKI 

   zlat      narodna        modre                   pesem     klobuk      čokolada 

   mlečna        dnevna      zvita                  kuhinja     zajec     lisica 

   lovski      dolge      sestrina                    prstan     soba     postelja 

   dolgouhi    Marlesova      nova                obleka      noge     oči 

 

Združi dvojice in jih razvrsti v preglednico. 

LASTNOSTNI             VRSTNI             SVOJILNI 

 

 

Še sam/a se preizkusi v lepotičenju samostalnikov. Dodaj jim 

pridevnike. Bodi čim bolj izviren/a. Iz petih parov tvori povedi. Lahko 

sestaviš krajšo zgodbo. Pazi na pravopis. 

__________ jagoda        __________ roka     _________ nit 

__________ lasje           __________ obraz    _________ postava 

__________ knjiga         __________ maček   _________ list 

__________ kost           __________ drevo     _________ čopič 

__________ ladja          __________ hlače     _________ barvice 

__________ bradavica   __________ torba    _________ misel 

__________ bogastvo    __________ reka      _________ travnik 

 

 



GUM  Predstavitev skladatelja ali pevskega umetnika 

Ali ste že naredili »plakat«? 

Lahko mi ga že pošljete, drugače pa čez en teden. 

Lahko je napisano v zvezku. 

 

NIT 

Učbenik, str. 110, 111 

PREHRANJEVALNE VERIGE 

Živa bitja so med seboj povezana in odvisna druga od drugih. Vsako 

živo bitje je hrana drugemu živemu bitju. Rastline so hrana 

rastlinojedim živalim. Rastlinojede živali so hrana mesojedim živali. 

Tudi mesojede živali so lahko hrana drugim mesojedim živalim. Tej 

povezavi pravimo PREHRANJEVALNA VERIGA. 

Naredi vaje v DZ na str. 62 

Glej prilogo. 

 


