
1. TJA 

 V priponki (na spletni učilnici) boš dobil pravila za stopnjevanje pridevnikov. Če imaš 

možnost, si pravila natisni in prilepi v zvezek, drugače boš dobili izročke, ko se zopet vidimo. 

Na pravilu si preberi točke od 1. do 4. ter rešuj vaje v delovnem zvezku: 

stran 104/ naloga 7 a, b, c, d 

stran 105/ naloga 8 

stran 106/ nalogi 9, 10 

stran 107/ naloga 12 

REŠITVE DOBIŠ NASLEDNJI TEDEN. 

2. SLJ 

Ljudska: Volkodlak 

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si odgovarjal na vprašanja, povezana z bajko Volkodlak.  Pridruži se mi v spletni 

učilnici, kjer te prav tako čakajo odgovori. Ponujam ti jih tudi tukaj. Z njihovo pomočjo dopolni 

svoje odgovore.  

 

Kaj izvemo v prvem in kaj v zadnjem odstavku prebrane bajke? 

V prvem odstavku izvemo, kdo zgodbo pripoveduje, kdo jo je pripovedoval njej in o čem je 

pripovedoval zgodbo. Izvemo tudi, kdo je volkodlak. V zadnjem odstavku zgodbe pa izvemo, 

kaj se je zgodilo z očetom, ki je to zgodbo pripovedoval. 

Kakšen je bil volkodlak po svoji zunanjosti? 

Volkodlak je po zunanjosti izgledal pol volk in pol človek. Če se je rodil kot volkodlak, je 

izgledal kot volk v spodnjem delu telesa, če je bil zaklet, pa je imel volčjo podobo v zgornjem 

delu (trup, glava).  

Kdo pripoveduje zgodbo o volkodlaku? Kdo jo je povedal njemu? 

Zgodbo pripoveduje oče, njemu pa jo je pripovedoval Bukovčan. 

Kako se je volkodlak odrešil svojega prekletstva? 

Spremljal je Bukovčana, in sicer vse do doma, kjer mu je Bukovčanova žena skozi okno 

vrgla kos kruha. 

Kako je postal volkodlak? 

Volkodlak je postal kot otrok, ko je skupaj s še dvema bratoma prosil mater za kruh. Ona pa 

jih je preklela z besedami: »Nate, hudičevi volkodlaki, požrite, da boste siti!« 

Kako se je širila in ohranjala zgodba o volkodlaku? 

Širila in ohranjala se je s pripovedovanjem (od ust do ust, iz roda v rod). 

 

Sedaj pa se loti še naslednjih nalog. Učni listi si skopiraj, če imaš to možnost oz. vprašanja 

prepiši v zvezek in pripiši odgovor; pomembno je, da imaš v zvezku zapiske. Naslednjo uro 

pa te bodo v spletni učilnici pričakale rešitve.  

 

 



Ljudska: Volkodlak 

 
1. Iz besedila izpiši poved, ki nam pojasni, kaj je volkodlak. 

 

1. Napiši DA, če je trditev pravilna, in NE, če je napačna. 
 

Bukovčan je Volkodlaka srečal na Hrvaškem. _________ 

Volkodlak je voznika spremljal več dni. ___________ 

Volkodlak je bil konjem nevaren. ___________ 

Bukovčanova žena je odrešila Volkodlaka. _____________ 

Fantje so se spremenili v volkodlake zaradi svoje hudobnosti. ___________ 

Potreboval je kruh, ker je bil zaradi njega zaklet. _____________ 

Franičin oče je posebej pozimi rad pripovedoval zgodbe. ____________ 

 

2. Pripoved je sestavljena iz okvirnega in vložnega dela. Napiši, kaj sodi v okvir in kaj v 
vložni del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kaj pomeni precej v prvi in kaj v drugi povedi? 
a) Pa smo se précej tisti trenutek spremenili v volkodlake. 

______________________ 
 

b) Precej kruha so mi dali za popotnico. ________________________ 
 

4. Razloži naslednje besede in jih uporabi v povedih (piši v zvezek): obregniti, 
posvariti, suha roba, meniti.  
 

5. Kako so otroci nekoč ogovarjali svoje starše? Poišči primer v pripovedi. 
 



6. V kakšna bitja so verjeli? Ali danes ljudje še verjamejo v volkodlake? 

 

3. TIT 

Glej spodaj... 

4. TIT 

Naslov:  Umetne snovi 

Oblikuj si odgovore na vprašanja v zvezek ali na liste, preriši sliko in poglej povezave. 

Ob koncu poglavja znaš odgovoriti na naslednja vprašanja.  

1. Kaj je polimerizacija?  http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetne_snovi 
2. Iz katerih surovin izdelujemo umetne mase? 
3. Katere polizdelke iz umetnih mas poznamo? 

 
 
Odgovore na ostala vprašanja lahko najdeš na povezavi: 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/57244335/tit-7-uc-lowres/4 

 http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/index.htm 

4. Naštej nekaj prednosti umetnih mas v primerjavi s kovinami? 
5. Naštej nekaj prednosti umetnih mas v primerjavi z lesom? 
6. Kako vpliva proizvodnja in uporaba umetnih mas na okolje? 
7. Katerih snovi ne smeš hraniti v jogurtovem lončku in zakaj? 
8. Razvrsti umetne snovi po trdoti od najtrše naprej: stiropor, akrilno steklo, folija. 
9. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo duroplasti? 
10. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo termoplasti? 
11. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo elasti ali elastomeri? 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetne_snovi
https://www.yumpu.com/xx/document/read/57244335/tit-7-uc-lowres/4


12. Katera umetna masa se uporablja za toplotno izolacijo hiš in zakaj? 
13. Kako vpliva povišana temperatura na večino umetnih mas? 

 
Kot zanimivost si lahko pogledaš sestavek o bioplastiki, o kateri se v zadnjem času ogromno 

govori. Razmisli, kje bi bioplastika lahko nadomestila klasične umetne snovi. 

http://www.plastice.org/fileadmin/files/PLASTICE_MALI_FAJL_za_WWW.pdf 

Prijetno raziskovanje ti želim in upam, da se kmalu vidimo v učilnici in izdelujemo izdelke. 

Za kakršno koli informacijo piši preko komunikacije v spletni učilnici ali: 

1. skupina na jerica.rajsek@gmail.com, 

2. skupina na: mojca.arcet@depo.si 

5. MAT 

(učbenik od str. 178 – 180) 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

2. Še enkrat si poglej, kako računamo odstotke v zapiskih prejšnje ure. 

3. V zvezek prepiši besedilo nalog iz učbenika in sproti rešuj naslednje naloge na strani 

180: N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (uporabi žepno računalo), 15, 16. 

 

4. Če ti ostane še kaj časa, reši nalogo N 17/str. 180. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi lahko pišeš. 

 

Za dodatno utrjevanje računanja procentov ti predlagam, da rešiš še katero od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 7 – 10 / str. 150 

B:  N 6 – 9 / str. 156 

C:  N 6, 7/ str. 163 

 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

Dragi učenci, gradivo za IP ONA je objavljeno v naši spletni učilnici.  
 
ŠŽŽ 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

http://www.plastice.org/fileadmin/files/PLASTICE_MALI_FAJL_za_WWW.pdf
mailto:jerica.rajsek@gmail.com


Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno 

je da se dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak 

in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor 

in nato v počep 

#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

 

7. ONA 

Dragi učenci, gradivo za IP ONA je objavljeno v naši spletni učilnici.  
 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/

