
Navodila za delo na domu za četrtek, 2. 4. 2020 in petek, 3. 4. 2020 

MAT:  

1.  

 Izreži model kvadrata in pravokotnika, lahko tudi trikotnika in kroga. 

 Ponovi snov o likih.  

 Ob modelu pravokotnika in kvadrata primerjaj njune lastnosti: 

- poišči skupne lastnosti (npr. oba imata 4 oglišča …) in  

- razlike (npr. kvadrat ima vse štiri stranice enako dolge, pravokotnik ima 

nasprotni stranici enako dolgi …). 

2. Zapis v zvezek: 

 

 Reši v DZ str. 58. 

- Pazi, kako boš označil/a stranice (pri kvadratu z malo pisano črko a, pri 

pravokotniku pa z malo pisano črko a oz. b. 

- Oglišča označi z veliki tiskanimi črkami A, B, C in D – pazi na vrstni red. 

 

3. Skladnost likov 

1. Odpri DZ na strani 59 in preberi razlago. 

2. Vzemi zvezek in napiši naslov: SKLADNOST LIKOV 

3. Prepiši v zvezek besedilo, ki je zapisano v rumenem polju in nariši  

a) skladna kvadrata (lika naj bosta različno obrnjena) 

b) skladna pravokotnika (lika naj bosta različno obrnjena) 

c) skladna trikotnika (lika naj bosta različno obrnjena) 

č) skladna kroga. 
 

 Reši 1. nalogo v DZ stran 59. 



NIT:  

 Nekaj spletnih povezav, kjer lahko spremljamo pot vode do uporabnikov in 

spoznamo potek kroženje vode v naravi :  

https://www.youtube.com/watch?v=kCSvvhXFwz8 

https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4HyZDztJs 

 Zapis v zvezek: 

 

 Nariši. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCSvvhXFwz8
https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4HyZDztJs


LASTNOSTI SNOVI 

Izdelaj letalo ali ladjico iz papirja. Izdelek tudi likovno opremi (navodila bodo v 

spletni učilnici ali si jih sam pogledaš na spletu). 

Odločiš se lahko in izdelaš poljuben predmet iz odpadne embalaže ali lesenih palčk, 

zobotrebcev … Prilagam nekaj idej. Pri izdelavi uporabi materiale, ki jih imaš doma ali 

se zamenjaj s čim drugim. – TO NI OBVEZNO.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRU 

 DZ str. 62 

 Zapis v zvezek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVNI 

POJAVI 



TJA: 2.teden (30.3.-3.4.20)/ 4. ura 

HELLO, BOYS AND GIRLS !!! 

Kako ste ? Pripravljeni na nove izzive ? Pa začnimo !!! 

 

REŠITVE  prejšnje ure - preglej, obkljukaj in če je potrebno naredi popravo. 

            in the car  -              v avtu 

            under the table  -    pod mizo 

            on the wardrobe  -   na omari 

            under the chair  -    pod stolom 

            in the pencil-case  - v peresnici 

            on the notebook  -    na zvezku 

            under the rocket  -   pod raketo 

            on the lorry  -           na tovornjaku 

            in the plane  -           v letalu 

 

NOVA UČNA SNOV 

Na vrsti je še zadnja skupina besed in sicer OPREMA v sobi. Pa poglejmo: 

a desk /desk/  = pisalna miza 

a lamp /lemp/ = lučka 

a sofa /soufa/ = kavč 

an armchair /armčer/ = naslanjač 

a fridge /fridž/ = hladilnik 

a cooker /kuker/= štedilnik 

a bunk bed /bank bed/ = pograd (dvonadstropna postelja) 

a toybox /tojboks/= škatla za igrače 

an alarm clock /alarm klok/ = budilka 

a bath /ba0/= kopalna kad 

a toilet /toilet/ = straniščna školjka 

a rug /rag/ = preproga 

V zvezek napiši naslov PICTURE DICTIONARY, kar pomeni slikovni slovar. Nato 
izdelaj slikovni slovar iz novih besed. To pomeni, da narišeš risbico in nato besedo 3-
krat napišeš. 

PRIMER: 



 

a desk 

a desk 

a desk 

Če znaš besedo izgovoriti, izgovorjave ni potrebno pisati. 

Pišite mi, kako je šlo !!! 

GOOD BYE 

 

 


