
BŠ, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – tedenska naloga 
V zvezek napiši: torek, 26. 5. 2020 

Napiši naslov: KRALJESTVA ŽIVIH BITIJ 

Oglej si film na spodnji povezavi in naredi naloge oz. odgovori na vprašanja s celim 

stavkom. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1249037 

Odgovori: KAJ JE KRALJESTVO? 

1. Nariši – napiši, katera kraljestva poznamo? 

2. Kaj je značilno za kraljestva živih bitij? Naštej po alinejah. Dopiši tudi razlago. 

3. Napiši manjši naslov: KRALJESTVO ŽIVALI 

• Napiši ZNAČILNOSTI živali. 

• Napiši značilnosti RASTLINOJEDCEV. Naštej jih. 

• Napiši značilnosti MESOJEDCEV. Naštej jih. 

• Napiši značilnosti VSEJEDCEV. Naštej jih. 

4. Napiši manjši naslov: KRALJESTVO RASTLIN 

• Zapiši SKUPNE ZNAČILNOSTI rastlin. 

• Nariši – razloži, kako si rastline same izdelajo hrano – PROCES FOTOSINTEZE 
(napiši samo, kaj rastlina potrebuje za ta proces in kaj nastane pri 
fotosintezi) 

• Ali rastline dihajo? 

• Nariši rastlino in praprot ter njuno zgradbo. 

5. Napiši manjši naslov: KRALJESTVO GLIV 

• Napiši ZNAČILNOSTI gliv. 

• Naštej – zapiši SKUPINE, ki sodijo v kraljestvo gliv. 
 

6. Napiši manjši naslov: KRALJESTVO DROBNIH BITIJ 

• Zapiši SKUPNE ZNAČILNOSTI drobnih bitij. 

• Naštej – zapiši SKUPINE, ki sodijo v kraljestvo drobnih bitij. 

 

Zapiši manjši naslov VIRUSI. 

• Zapiši značilnosti VIRUSOV. 

• Naštej VRSTE virusov. 

 

 

Opravljeno delo mi pošlji v četrtek. 

Na koncu naredi miselni vzorec in sledi navodilom učiteljice. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1249037


 

BŠ, MATEMATIKA 
V zvezek  in delovni zvezek napiši: torek, 26. 5. 2020 

Včeraj smo se naučili, kaj je enačba. Lahko bi jo primerjali s TEHTNICO. Kadar 

sta obe strani na tehtnici UROVNOTEŽENI, pravimo da sta obe strani ENAKO 

TEŽKI. Enako velja tudi za ENAČBE. 

Reši naloge v DZ4/50 

3. nal.: kvadratek zamenjaj z x 

4. nal.: podčrtaj račun na levi strani, ga izračunaj, tako da boš dobil 

»navadno« enačbo. 

Primer: 

25 : 5 + x = 20    Preizkus: 25 : 5 + 15 = 20 

     5    + x = 20      5     + 15 = 20 

              x = 20 – 5       20 = 20 

   x = 15 

 

BŠ, ŠPORT – ideje za cel teden 
 

Lepo vreme in narava vabita v svoj objem. Lahko tečeš, skačeš, se voziš s 
kolesom rolaš, hodiš,… Možnosti je ogromno. 

Če pa ne boš imel ideje, ti jih prilagam jaz: 

 

VAJE ZA RAVNOTEŽJE 

Poskusi narediti nekaj vaj za ravnotežje. Na videu si poglej vaje VAJE ZA 

RAVNOTEŽJE na deblu. Lahko jih narediš tudi doma na ravni črti ali na tleh na 

vrvi. Veliko užitkov.  

SKOK V VIŠINO 

Oglej si posnetek in poskušaj še ti: SKOK V VIŠINO. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=s2dEVVPMUajWZYukPXIcrMXQ
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=s2dEVVPMUajWZYukPXIcrMXQ
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i1NLwSkLYvAPXH3YdmvAM5Oy


 

MET VORTEKSA 

MET VORTEKSA  Oglej si posnetek, pojdi v naravo in poskušaj še ti na ta način 
povaditi met vorteksa/kamna/storža/žoge. Vse, kar najdeš v naravi, je priročno 
za vadbo. Le pazi na varnost sebe in ostalih v naravi.  

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=lEHeCUZFMRJMZPEmiAITXZwW

