
Navodila za delo na domu za ponedeljek, 6. 4. 2020 

MAT: Skladnost likov 

1. Ponovi snov za nazaj (lastnosti likov, o značilnostih pravokotnika in kvadrata). 

2. S pomočjo rešitev si preglej naloge na str. 58 (rešitve bodo v spletni učilnici). 

3. DZ str. 60, in DZ str 61/6. naloga – reši. 

 5. in 6. nalogo naredi v zvezek.  

Potrebuješ ošiljen svinčnik in geotrikotnik za risanje vzporednic in pravokotnic 

(nasprotni stranici sta vzporedni, sosednji stranici sta med seboj pravokotni). 

Najprej izpišeš podatke in narišeš skico (s prosto roko). Postopek risanja po v spletni 

učilnici. 

Spodaj imaš, kako naj bo to v zvezku. 

 

 Pri 6. nalogi še narišeš dva kvadrata: 

a = 3 cm   a = 6 cm 3 mm 

 

SLJ: Zgodba: Moj prijatelj Oli (v sodelovanju z go. knjižničarko) 

 Obišči spletno stran šolske knjižnice: https://knjiznicaospolzela.weebly.com/. 

 Poišči objavo povabilo k branju. 

 Preberi prvo poglavje knjige moj prijatelj Oli. Zgodbico lahko tudi poslušaš. 

 Tam te bodo čakale tudi zabavne naloge. 

 Po branju lahko napišeš svojo zgodbo ali kaj misliš, da sledi v nadaljevanju zgodbe, 
napišeš svojo pesem ali narišeš svojo ilustracijo. 

https://knjiznicaospolzela.weebly.com/


NIT: Lastnosti snovi 

1. Vsak dan uporabljamo različne predmete, ki so narejeni iz različnih snovi. Od 

lastnosti snovi je odvisno, kako jih obdelujemo. Razpredelnico si naredi v zvezek in 

jo izpolni. Pomoč pri izpolnjevanju so lahko tudi zapisi spodaj (preberi si jih). 

SNOV PREDMET NAMEN UPORABE NAČIN OBDELAVE (žaganje, 
lepljenje, rezanje …) 

les    

plastika    

kovina   vrtanje 

steklo    

 balon   

 zvezek   

 

2. Zapis v zvezek 

 

 



ŠPO: Poligon 

Kako izvedeš enostavne olimpijske igre na prostem ali v stanovanju (pripomočka: koš 

za smeti in neuporabna zgoščenka (CD)  in si pripraviš preprost poligon, si lahko 

poogledaš v oddaji Izodrom za nazaj (na sporedu 3. 4. 2020) ali na povezavi: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262.  

Predlogi z navodili bodo tudi v spletni učilnici. 

 

GUM: Ljudsko izročilo 

 Zapis v zvezek: 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

1. Narodna noša 

2. Ljudske pesmi 

3. Ljudska glasbila 

4. Ljudski plesi in plesne igre 

 

Narodna noša je tradicionalno oblačilo nekega naroda. Slovenija ima pri narodnih 

nošah zelo bogato izročilo, saj se od pokrajine do pokrajine razlikujejo (poznamo 

štajersko, belokranjsko, koroško, gorenjsko, primorsko in še druge). 

 Več si poglej na povezavi: www.radovednih-pet.si  

 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262
http://www.radovednih-pet.si/

