
PONEDELJEK, 18. 5. 2020 

SLJ 

Obravnava berila: Janez Jalen – BOBRI 

Berilo str. 128 – 131 

Pri DRUŽBI smo začeli obravnavati 

preteklost.  

Ste že slišali o koliščarjih? 

Koliščarske naselbine so bile v davnih časih 

med reko Ljubljanico in Grubarjevim 

prekopom. Koliščarji so svoja bivališča 

postavljali na kolih, prevažali so se s čolni, ki so se imenovali drevaki. 

Leta 2010 so arheologi našli izjemno dobro ohranjene ostanke 

koliščarske naselbine. Našli so lesene kole, bruna, tramove, ostanke 

lončenih posod ter koščeno in kamnito orodje. 

Preberite v berilu odlomek iz knjige BOBRI ali pa poslušajte avdio 

posnetek, ki ga najdete v interaktivnem gradivu na www.radovednih-

pet.si. 

NALOGA: IZBERI 

1. Napišite odgovore v zvezek, str. 131  

2. Narišite pot Argonavtov iz Grčije, preko Črnega morja, Donave, 

Save, Ljubljane in Vrhnike. 

3.  Na spletu poiščite in napišite značilnosti bobra. 

NALOGO MI POŠLJI! 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/


 

 

                 

Priporočam, da si knjigo preberete. To je ROMAN – obsežno prozno 

delo. 

Na str. 129 si preberite modri zapis o nastanku Emone. 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPO 

 

 

 

 



MAT 

MERIMO; PRETVARJAMO 

Računamo: Količine pred računanjem izrazimo z ISTO mersko enoto, 

ki jo tudi zapišemo. Nato računamo z merskimi števili. Glej Učbenik, 

str. 198. 

ZAPOMNI SI! 

kilo      »1000 – krat več« 

hekto   »100 – krat več« 

deka     »10 – krat več« 

Reši naloge od 27 - 36 iz Učbenika na str. 200. 

Pomagaj si z razpredelnico. 

 

 

DRU        

 Zapis v zvezke 

Koliko časa je minilo? ZGODOVINSKA OBDOBJA U., str.78, 79 

Uganka: 

Se oglaša, pa ne govori, 

Kaže, pa ne vidi, 

Gre, pa nikamor ne pride. 

Rešitev: ____________ 

Današnji dogodki bodo jutri že zgodovina. 



Kaj se je danes zgodilo ( v Sloveniji, v svetu)? 

Poiščite informacije s pomočjo časopisov ali spleta. 

Čas človeštva je dolg več kot dva milijona let. 

Kako lahko prikažemo ta čas? 

- s časovnim trakom 

Preteklost človeštva je razdeljena na več zgodovinskih obdobij: 

PRAZGODOVINA, STARI VEK, SREDNJI VEK, NOVI VEK, 

MODERNA DOBA ALI SODOBNOST. 

 

Zgodovinska obdobja so različno dolga. Najdaljša je prazgodovina, 

najkrajša pa moderna doba. 

Lahko si ogledate v interaktivne gradivu na https://www.radovednih-pet.si/ 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/


 


