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SLOVENŠČINA 

 

Kljub temu, da je danes prvi april, dan šaljivcev, današnje delo vzemite resno. Lahko pa 

seveda koga od domačih potegnete za nos. Pa ne dobesedno! 

Ali veste kaj pomeni – potegniti za nos? Kaj pa naapriliti? 

Lahko mi sporočite. 

 

                                                         

 Opis rastline 

                                              
 

Spoznali ste že veliko koprivo in šmarnico. Danes boste spoznali TULIPAN. 

Če imate tulipane posajene v domači gredi, si jih oglejte.  

Preberite besedilo. 

 

Tulipan je okrasna rastlina.  

Ljudje ga sadijo po vrtovih, parkih, ob robovih zelenic, tudi v cvetličnih lončkih. Dobro 

uspeva na soncu in polsenci v rahli zemlji. 

Tulipan ima čebulico, liste, steblo in cvet. Čebulica je v zemlji. Iz nje zgodaj spomladi 

zrastejo steblo in listi. Steblo je pokončno in okroglo, visoko do 30 cm. Listi so podobni 

sulici, zato pravimo, da ima tulipan suličaste liste. Navadno so zeleni ali modrikasti. Na 

vrhu stebla je en sam velik zvonast ali lijast cvet. Ta ima 6 cvetnih listov. Cvetovi so 

rdeči, rumeni, vijoličasti, beli ali črni. Lahko so tudi pisani, lisasti ali pegasti. 

Tulipan cveti od februarja do maja. 

Spada v družino lilijevk. 

 

Dopolnite miselni vzorec v DZ na str. 10, naloga 13. Po enkratnem branju si verjetno niste 

zapomnili vseh podatkov, zato besedilo večkrat preberite. 

Rešite še nalogo 15 na str. 11. 

Opis tulipana (naloga 15) pa napišite v zvezek. Pazite na ODSTAVKE. Tulipan tudi narišite 

ali prilepite sliko. 

 

 



MATEMATIKA 

 

Simetrija  

 

Včeraj ste risali in rezali simetrične oblike in reševali naloge v zvezku in učbeniku, danes pa 

je na vrsti delo v delovnem zvezku. 

 

Kot ste verjetno opazili, smo nekaj strani preskočili. Reševali boste naloge v DZ 2, str. 54 in 

55. Delajte zbrano in natančno. 

 

 

ŠPORT 

 

Pojdite na sprehod v okolico doma, opazujte spremembe v naravi in vreme, o katerem se 

bomo danes učili.  

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Sonce in vreme 

 

Kakšno je danes vreme? Kako bi odgovoril? S katerimi besedami? 

 

Preberite novo učno snov v učbeniku NIT str. 60 in 61. 

 

Spoznali ste veliko novih pojmov: 

 

VREMENOSLOVEC ( METEOROLOG) 

CIKLON – OBMOČJE NIZKEGA ZRAČNEGA TLAKA 

ANTICIKLON – OBMOČJE VISOKEGA ZRAČNEGA TLAKA 

VREME 

PODNEBJE 

 

Napišite v zvezek naslov Sonce in vreme. Napišite, kakšno je vreme danes. ( sončno, 

oblačno, vetrovno, so padavine…) 

Vse nove pojme prepišite v zvezek in napišite zraven razlago. 

Prepišite še besedilo Moram vedeti. 

Učno snov lahko dopolnite s skicami ali vremenskimi kartami, na katerih so označeni cikloni 

in anticikloni. 

 

 

GOSPODINJSTVO 

 

Oglej si spodnji posnetek lutkovne igrice Kdo je napravil Vidku srajčico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s   

 

Pravljico lahko tudi poslušaš. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM 

https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s
https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM


 

Pravljico prebereš na povezavi: 

  

https://sl.wikisource.org/wiki/Kdo_je_napravil_Vidku_sraj%C4%8Dico 

 

Se ti zdi nenavadna naloga za gospodinjstvo? 

 

Morda, ampak to je uvod v novo snov TEKSTILNA VLAKNA. Ta naslov zapišite v zvezek. 

Napišite tudi naslov pravljice in jo kratko obnovite. Podčrtajte, kdo vse je pomagal Vidku do 

nove srajčice. 

 

Dopolnilni pouk ANGLEŠČINA 

 

DOPOLNILNI POUK – 5.RAZRED 2.ura 

Vabljeni vsi, ki obiskujete dopolnilni  pouk oziroma vsi, ki bi radi 

ponovili snov, ki vam bo prišla zelo prav na začetku 6.razreda !!! 

REŠITVE 1.ure dopolnilnega pouka PREGLEJ, OBKLJUKAJ oziroma 

POPRAVI napakice. 

PRIMER:    Jaz sem = I am 

TI  NISI  -  you aren't 

JE ON ? -  Is he ? 

ONA IMA – she has got 

ONO NIMA – it hasn't got 

IMAMO MI  -  Have we got ? 

VI IMATE RADI – you like 

ONI NIMAJO RADI  - They don't like 

IMAM JAZ RAD ? - Do I like ? 

 

PREBERI IN PREPIŠI V ZVEZEK 

VERB „BE“   =   GLAGOL „BITI“ - TRDILNA OBLIKA 

KRATKA OBLIKA           DOLGA OBLIKA 

I'm                  =              I am 

https://sl.wikisource.org/wiki/Kdo_je_napravil_Vidku_sraj%C4%8Dico


you're            =              you are 

he's                =              he is 

she's               =             she is 

it's                   =             it is 

we're              =             we are 

you're             =             you are 

they're            =             they are 

Nato naredi še vajo prevajanja. Piši v dolgi obliki. 

Prepiši tudi primera !!! 

 

ona je                 = she is 

vi ste                   = you are 

jaz sem               = 

oni so                  = 

ti si                      = 

ono je                 = 

mi smo               = 

on je                   = 

Upam, da je šlo. Za vse informacije in pomoč me lahko 

pokličeš vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro na številko 

070 715 432 !!! 



 

 


