
7. Teden (11. 5. – 15. 5.) 

V tem tednu boste imeli tudi športni dan na daljavo, zato imate ponekod manj ur kot 

običajno. 

SLOVENŠČINA  

 

1. URA 

TEMA: Ponavljanje in utrjevanje – SPOL SAMOSTALNIKOV 

 

Skupaj se spomnimo, o čem smo se učili prejšnji teden. 

Učili smo se o samostalnikih. 

 

 Ponovimo. 

 

Kaj so samostalniki?  

Odgovorite, šele nato poglejte zapisani odgovor. 

 

 
 

Kako si pomagamo pri določanju, ali je dana beseda samostalnik? 

 

 
 

Katerega spola so samostalniki? 

 

 
 

Kako si pomagamo pri določanju spola samostalnikov? 

 



 
 

 Znanje o spolu samostalnikov preverite še z interaktivnima vajama: 

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/05_obravnava.html 

 

https://uciteljska.net/kvizi/match/SpolEd.htm 

 

 Naslednjo vajo napišite v zvezek. 

 

V vsaki vrstici poiščite besedo, ki ni enakega spola kot ostale in jo obkrožite. Iz obkroženih 

besed napišite zabavno poved in mi jo sporočite. 

 

- Matija, Miha, videz, klet, samostalnik 

- krilo, mesec, telo, dete, breme 

- mama, miza, knjiga, računovodja, lestev 

- praznik, svinčnik, smet, kozarec, telefon 

 

 Rešite še naloge v DZ 2 str. 25. Preverite z rešitvami. 

 

 Spoznali boste, da je lahko npr. samostalnik prst moškega ali ženskega spola. 

Kadar poimenuje del roke , je moškega spola – tisti prst, 

 

kadar pa poimenuje zemljo , je ženskega spola – tista prst. 

 

Primera narišite in napišite v zvezek. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/05_obravnava.html
https://uciteljska.net/kvizi/match/SpolEd.htm


2. URA 

TEMA: ŠTEVILO SAMOSTALNIKOV 

 

 

 Že v uvodni razlagi ste spoznali, da lahko večino samostalnikov štejemo. 

Samostalniki imajo oblike za tri števila. 

 

EDNINA                               DVOJINA                                      MNOŽINA 

 
 

         miza                                  mizi                                                     mize 

 

 
 

         svinčnik                                   svinčnika                                                 svinčniki 

 

 
 

      ogledalo                                   ogledali                                                ogledala 

 

 Narišite in zapišite v zvezek. 

 

Večina slovenskih samostalnikov ima oblike za tri števila - za ednino, dvojino in množino. 

Slovenščina je eden od redkih jezikov, ki imajo tri števila. Večina jezikov ima samo ednino in 

množino, nima pa dvojine. 

 

 Snov utrjujete z vajami v DZ2 str. 26, 27 in 28. 

Bodite pozorni pri dvojini, npr.: dve ravnili, dve imeni, dve dekleti.. 

 

 Utrjujte še z interaktivnimi vajami.  

 
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.html 
 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/068_samostalniska_beseda/06_obravnava.html


3. URA 

TEMA: EDNINSKI SAMOSTALNIKI 

 

 Ponovimo. 

Večina slovenskih samostalnikov ima oblike za tri števila - za ednino, dvojino in množino. 

Slovenščina je eden od redkih jezikov, ki imajo tri števila. Večina jezikov ima samo ednino in 

množino, nima pa dvojine. 

 

 Napišite in narišite v zvezek. 

Pri določanju števila si pomagamo z besedami JE za ednino, STA za dvojino in SO za 

množino.  

 Na mizi JE knjiga. 

 Na mizi STA knjigi. 

 Na mizi SO knjige. 

 

 Napišite naslov EDNINSKI SAMOSTALNIKI, narišite in odgovorite na vprašanja. 

 

 Kaj je na žlički? 

 

   Kaj je v solnici? 

 



 Kaj je v solinah? 

Ne glede na količino, ste odgovorili: (Na žički, v solnici, v solinah) JE SOL. 

Naučili smo se, da z besedo JE izrazimo ednino. Kako pa v tem primeru? 

 

 Prepišite. 

Nekaj samostalnikov ima samo ednino, nima pa dvojine in množine. Pravimo jim 

EDNINSKI SAMOSTALNIKI. 

Taki so vsi tisti samostalniki, ki jih ne moremo šteti, npr.: mleko, sol, olje, sadje, juha, starost, 

mladost, veselje. 

 

 Pridobljeno znanje utrdite z vajami v DZ 2 str. 29, naloge od 26 do 30. 

 

 

 

4. URA 

TEMA: MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI 

 

 Naučili smo se, da ima večina slovenskih samostalnikov oblike za tri števila - za ednino, 

dvojino in množino. 

Včeraj smo spoznali posebnost. 

Nekaj samostalnikov ima samo ednino, nima pa dvojine in množine. Pravimo jim 

EDNINSKI SAMOSTALNIKI. 

 

 

 

 

 

 



 Danes bomo spoznali drugo posebnost. 

Napišite naslov MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI. 

 

 Narišite sličice in pri vsaki odgovorite na vprašanje: Kaj je na mizi? 

  Na mizi ________________. 

 

Na mizi _____________________. 

 

Na mizi _______________. 

 

Kako ste odgovorili? 

V vseh treh primerih enako. Na mizi so škarje. 

Naučili smo se, da z besedo SO izrazimo množino. Torej imajo nekateri samostalniki samo 

množino. 

 Napišite. 

Nekaj samostalnikov ima samo množino, nima pa ednine in dvojine. Pravimo jim 

MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI. 

Taki samostalniki so npr.: škarje, očala, hlače, usta, grablje. 

 

 Pridobljeno znanje utrdite z vajami v DZ 2 str. 30 in 31, naloge od 31 do 36. 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

1. URA: MREŽA KVADRA IN KOCKE (učbenik, str. 105) 

 

Podrobneje boš spoznal/a telesi – kvader in kocko in njuni mreži.  

Navodilo: 

Oglej si obe sliki in tabelo. 

1. Doma poišči različne predmete v obliki kocke ali kvadra. 

2. V zvezek napiši zgornji naslov. Reši naloge v učbeniku.  

Na vprašanja odgovarjaj v celih stavkih. Pri 3. in 4. nal. ne pozabi napisati enot (cm). 

3. Preglej rešitve in odpravi napake. 

 

 

 

2. URA: MREŽA KVADRA IN KOCKE (učbenik, str. 106, 107) 

Navodilo: 

 

1. Dobro si oglej različne mreže kvadra v učbeniku (str. 106). 

2. V zvezek napiši naslov.  

3. Reši 1. nal. na str. 106. Odgovarjaj v celih stavkih. 

Pomembno: Skladne ploskve so pobarvane z enako barvo. 

4. Dobro si oglej različne mreže kocke v učbeniku (str. 107). 

Zakaj so vse ploskve pobarvane z enako barvo? 

5. Reši 3. nalogo na str. 107. Odgovarjaj v celih stavkih. 

6. Preglej rešitve in odpravi napake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. URA: MREŽA KVADRA IN KOCKE-  

PONAVLJANJE SNOVI  (DZ, str. 80-82) 

 

Navodilo: 

 

 Doma poišči škatlo v obliki kocke ali kvadra (škatla mora imeti pokrov). S flumastrom 

pobarvaj skladne mejne ploskve z enako barvo. Škatlo razreži vzdolž nekaterih robov 

in jo razgrni. Kaj dobiš? 

 V zvezek (MAT) nariši mrežo kocke in mrežo kvadra. Riši s svinčnikom (po črtah) in s 

pomočjo ravnila. Z barvicami pobarvaj skladne ploskve. 

 Obe mreži fotografiraj in ju pošlji v kanal ali v sporočilo. 

 

1. Reši naloge v delovnem zvezku. 

4.   nal. 

Nasvet: Poišči predmet v obliki kvadra, npr. škatla, omarica … 

              Izmeri njegovo dolžino, širino in višino. Vse zapiši v delovni zvezek.  

              Ne pozabi na enote. Skico nariši s prosto roko. 

 

2. Preglej rešitve in odpravi napake. 

 

 

DRUŽBA  

1., 2. ura:  

 

PREVERJANJE IN PONAVLJANJE SNOVI 

Učenci, v tem tednu boste preverjali in ponavljali snov.   

NAVODILO: 

 Natančno preberite vprašanja na listu in jih pisno rešite v 

zvezek. Pomagajte si z učbenikom, s spletom… 

( Priloga z vprašanji se nahaja v spletni učilnici) 

 

 

 



3. ura:  

PREVERJANJE- REŠITVE PREVERJANJA 

NAVODILO: 

 Preglej pravilnost svojih odgovorov s pomočjo poslanih rešitev. 

 

( Priloga z rešitvami.) 

 

 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1. ura:  

Tema: UTRJEVANJE ZNANJA - Kaj sem se naučil in kaj znam?  

1. Pri uri, namenjeni utrjevanju znanja (sklop DEJAVNIKI OKOLJA) si vabljen, da snov za nazaj 

utrdiš in ponoviš na različne načine (učbenik, zvezek, blog...). 

2. V učbeniku na strani 78 in 79 preberi strip. 

3. Če imaš možnost tiskanja, si stiskaj spodnjo razpredelnico (že urejeni pari). Razreži, 

premešaj in poišči pare ter jih prelepi v zvezek.  

Če nimaš možnosti tiskanja, si razpredelnico prepiši v zvezek. Pri vsaki povedi si zastavi še 

kakšno vprašanje, npr. 

Izberemo poved: Veter je gibanje zraka. O vetru poglobi znanje s podvprašanji: Kako 

imenujemo močan veter? Zakaj lahko veter ogroža naša življenja? Ali veter piha vedno v 

enako smer?  Kako določimo ime vetra? Ali temperatura ozračja vpliva na jakost vetra? 

Kaj je vetrnica? Kaj je vetrokaz? 

 

Priloga 

Letni časi nastajajo zaradi kroženja Zemlje okoli Sonca in zaradi 

nagnjenosti njene osi. 

Veter je gibanje zraka. 



Voda v naravi kroži. 

Zrak je zmes plinov. 

V zraku so kisik, dušik, ogljikov dioksid in vodni hlapi. 

Zrak s svojo težo pritiska na Zemljo. To občutimo kot zračni tlak. 

V vodi se sol  raztopi. 

Temperatura ni enako toplota. 

Lastnost telesa je temperatura. 

Toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto. 

Hitro nenadzorovano gorenje imenujemo požar. 

Cikloni so območja z nizkim zračnim tlakom. 

Zgornja plast tal je prst. 

Napačna raba gnojil in škropiv onesnažuje vodo in tla. 

 

2.ura:  

Tema: SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI(UČ, str. 80) 

Na kaj si se spomnil, ko si prebral temo današnje ure?  

1. V zvezek zapiši naslov SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI in zapiši čim več besed, ki te 

spomnijo, ko prebereš naslov. Zapiši tudi, kaj o tem že veš. 

2. Preglej Power point SNOVI. 

SNOVI.ppt
 

 

3. ura 

Tema: SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI: DEJAVNOSTI 

1. Oglej si razlago snovi: https://www.youtube.com/watch?v=6CKCThJB5w0 

2. Preberi snov v učbeniku na strani 82 in 83. 

3. Izvedi dejavnosti ali razmisli o njih, ki so opisane na strani 82 (spodaj) in 83 (zgoraj) 



*RAZLAGA: 

Prostornina nam pove, koliko prostora zaseda telo. Prostornino izražamo v kubičnih 

metrih, kubičnih decimetrih... Bolj pogosto pa za merjenje prostornine tekočin 

uporabljamo litre (1 liter = 1 dm3), pa tudi hektolitre, decilitre, centilitre, mililitre (1ml = 

1cm3).  

4. Prepiši tabelsko sliko v zvezek (glej spodaj) Učbenik, str. 83: Odgovori na vprašanja pri 

rubriki Tri vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 

ZAPIS V ZVEZEK (TABELSKA SLIKA):  

 

SNOV ZAVZEMA PROSTOR 

Prostornina nam pove, koliko prostora zaseda telo.   

Nestisljivim snovem se prostornina ohranja, tudi ko jih prelijemo, presipljemo. 

S stiskanjem (tlačenjem) iz snovi iztisnemo zrak in na ta način zmanjšamo njeno prostornino. 

Tako lahko na enem mestu shranimo več teles.  

V večjih posodah lahko hranimo večjo količino snovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

1. ura:  

Tema: RISANJE – SENCE 

Kakorkoli, s čimerkoli (svinčnik, krede...) in kjerkoli,  poskušaj čim bolj natančno uloviti sence 

(česarkoli ali kogarkoli) in jih čim bolj natančno obriši. Pusti domišljiji prosto pot... 

Učiteljice komaj čakamo na tvoje ustvarjalne ideje! 

 



ŠPORT 

1. ura: TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT 

Obišči https://skupnost.sio.si/course/search.php?search=kolesar in preveri 

svoje kolesarsko znanje.  

2. ura: KOLESARJENJE 

Gremo na kolo! Ta teden prevozi čim več kilometrov s kolesom. S tabo naj bo 

odrastla oseba. Pazi na varnost! 

https://www.youtube.com/watch?v=9PoX-XyJAho 

 

3. ura: ELEMENTARNE IGRE 

 

Razmigajmo se: https://www.youtube.com/watch?v=JoF_d5sgGg 

Ogrejmo se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umirimo se: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrRAy541WWE 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

1. ura: EVROPSKA HIMNA 

V petek 8. maja smo praznovali dan Evrope.  

Spoznajmo kdo pa je ustvarjalec evropske himne? Vse najdeš 

v DZ na str. /74. 

Kdaj je bila razglašena za evropsko himno? 

Tisti, ki igrate instrumente si jo lahko zaigrate, drugi pa jo lahko poslušate na spodnjem naslovu in 

zraven zapojete. Besedilo najdete v DZ na str. 74. 

https://www.youtube.com/watch?v=yEKDTqDM8v8.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_Gq_Avh1WQ 

 

V DZ  (zabeležke) ali v notni zvezek napiši nekaj o skladatelju BEETHOVNU. 

 

 

 

PEVSKI ZBOR IN SOLISTI 

https://www.youtube.com/watch?v=s-ujoHxtP7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=YpMHkN7NjOg 

ZAIGRAJMO JO NA KLAVIR 

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

V ZNAKOVNEM JEZIKU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yEKDTqDM8v8
https://www.youtube.com/watch?v=E_Gq_Avh1WQ
https://www.youtube.com/watch?v=kpQSxPIZzAM

