
PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

ŠPO 

 

 

 

SLJ Berilo str. 94 - 97 

Rene Goscinny in Albert Uderzo: ASTERIX NA OLIMPIADI 

 

 

 



Pobrskajte na spletu in odgovorite na vprašanja. 

Kaj so olimpijske igre? 

Kje in kdaj so se odvijale v času stare Grčije? 

V kateri disciplinah so tekmovali udeleženci? 

 

V Berilu preberite odlomek ali predvajajte posnetek, ki ga najdete v 

interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si. 

 

 

Ustno odgovorite na vprašanja na str. 97. 

Besede ali besedne zveze uporabi v povedih: 

legionar, rog, Galija , Bretanija. (Glej razlago na str. 95) 

Izberite nalogo: 

1. Iz naštetih besed izberite tiste, ki označujejo Asterixa in 

Obelixa: lenoba, radovednost, dolgočasje, previdnost, 

iznajdljivost, negotovost, srčnost, radost, zgovornost, 

vraževernost, šibkost, neustrašnost, bistrost. 

2. Vživite se v vlogo športnega komentatorja in zapišite komentar 

tekmovanja med Asterixom, Obelixom in legionarjem. 

Nalogo mi pošljite. 

 

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


MAT   Učbenik, str. 205, 206 

Zapis v zvezke 

MERIMO DOLŽINO 

 

 
Dolžina je razdalja med dvema točkama na ravni črti. 

Osnovna dolžinska merska enota je METER (m). 

Uporabljamo tudi manjše in večje enote. 

 

 
1 km = 1 000 m 

1 m   =     10 dm 

1 dm =     10 cm 

1 cm =     10 mm 

 

Računamo: 

Količine pred računanjem izrazimo z isto mersko enoto. 



  25 cm + 34 mm =                                25 cm + 34 mm = 

= 250 mm + 34 mm = 284 mm           =  25 cm + 3,4 cm = 28,4 cm 

 

   3 km – 55 m =                                3 km – 55 m = 

= 3 000 m – 55 m = 2 945 m          = 3 km – 0,055 km = 2, 945km 

 

OPUSTIMO ZAPIS Z VEJICO           OHRANIMO ZAPIS Z VEJICO 

3, 45 dm – 1,79 dm =                                      3,45 dm – 1, 79 dm = 

          2 dm 145 mm                                                  3,45 dm 

- 1 dm  79 mm                                                - 1,79 dm 

           1 dm  66 mm                                                  1, 66 dm 

 

Reši naloge v zvezek. 

Učbenik, str. 207/nal. od 68 – 74 

 

 

DRU 

PRAZGODOVINA  Učbenik, str. 82 

V prazgodovini je človek udomačil volka. Od takrat je pes človekov 

najboljši prijatelj. 

 

 



Spoznali ste že, da preteklost človeštva razdelimo na: prazgodovino, 

stari vek, srednji vek novi vek, moderna doba ali sodobnost. 

Danes pa boste spoznali, kako so živeli ljudje v prazgodovini. 

Prazgodovina je od vseh obdobij najdaljša. Začne se s pojavom 

človeka in traja do nastanka prvih visokih civilizacij, ko se začne stari 

vek. 

Prvi ljudje, ki so bili na videz še vedno podobni opicam, so bili 

AVSTRALOPITEKI. 

 

 

 Bili so povsem odvisni od narave. Nabirali so rastline in plodove ter 

lovili živali. Iz kamna so naredili PESTNJAKE in z njimi rezali in 

razkosavali ulovljene živali. Kasneje so izdelali sulice, kopja, kladiva, 

sekire. 



Sprva so se selili in v naravi iskali zavetišča. Kasneje so se naselili v 

manjših naselbinah (vasicah). Začeli so se ukvarjati s 

POLJEDELJSTVOM in ŽIVINOREJO. 

ZANIMIVOST: Ogenj so odkrili čisto po naključju V gozd naj bi 

udarila strla, zato se je le ta vžgal in dobili so ogenj. Takrat je ogenj 

pomenil preživetje. 

 

Obdobje prazgodovine delimo na: KAMENO DOBO in DOBO KOVIN. 

KAMENA DOBA – kamen je bil najpogosteje uporabljen material. 

Oglejte si videoposnetek  

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

DOBA KOVIN (bakrena, bronasta, železna); odkrili so rude in iz njih 

začeli pridobivati kovine. 

Zapis v zvezke:  PRAZGODOVINA 

Je najstarejše obdobje zgodovine človeštva. 

V času prazgodovine so se ljudje ukvarjali z lovom in nabiralništvom, 

kasneje tudi s poljedelstvom in živinorejo. Ogenj jim je pomenil 

pomemben vir za življenje. 

Prazgodovino delimo na KAMENO DOBO in DOBO KOVIN 

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

