
MATEMATIKA 

V zvezek zapiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

Napiši naslov: OSNOVNI GEOMETRIJSKI ELEMENTI 

 

Zapiši: PONOVITEV OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV 

Danes boste ponovili osnovne geometrijske pojme. V zvezek nariši in zraven 

napiši, kaj si narisal: 

- točko, 

- ravno, lomljeno, sklenjeno črto 

- krivo, nesklenjeno črto, 

- premico, 

- daljico, 

- poltrak,  

- 3 like. 

Naštej – zapiši telesa, ki jih poznaš. 

Reši naloge v DZ/80, 81 

Pri 4. nalogi si za risanje pomagaj s sliko v učbeniku. Lahko pa ga poiščeš na 

spletu, nalepiš in izmeriš. 

 

SLOVENŠČINA 

V zvezek zapiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

PONOVIMO (zapiši v zvezek) 

Izračunaj obseg in ploščino: 

- KVADRATA (a = 10 cm) 

- PRAVOKOTNIKA (a = 9 cm, b = 6 cm) 

Pazi na: zapis podatkov, skico – označi vse potrebno, prevleci obseg, 

pobarvaj ploskev pri ploščini, uporabo pravilnih enot, podčrtovanje vmesnih 

rezultatov pri obsegu. 



Danes boste prebrali odlomek iz knjige Babica v supergah. Priporočam vam, da 
si jo izposodite v knjižnici in jo preberete. Meni je bila knjiga zeeloooo všeč. 
 
 
V zvezek zapiši: 
MIHA MATE  
BABICA V SUPERGAH 
 
Preberi berilo na spodnji povezavi (Navodila za delo s spletno stranjo smo že 
zapisali. Če si pozabil, malo pobrskaj po zvezkih.) 
 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=4-5 
Pomakni se na str. 68, 69 
 
Ko boš berilo prebral, reši spodnje naloge:  
 
          1.  Izberi in poveži,  kar sodi skupaj . 
              
                                                         ❖  previdno hoditi skozi nekaj 
 
teleban❖                                              ❖  mačji rep  
 
                                                          ❖ zelo pameten človek  
 
mačkon ❖                                            ❖  silovito hoditi skozi nekaj 
 
                                                         ❖ gosto raščena trava  
 
superge ❖                                            ❖ ne preveč pameten človek 
 
                                                         ❖ zelo velik maček 
 
                                                          ❖ športni copati 
goščava ❖                 
                                                          ❖ gosto raščeno grmovje  
 
lomastiti❖                                           ❖ super čevlji  
 

2. Kdo nastopa v odlomku?  Katera oseba je glavna?  
 
______________________________________________________________ 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=4-5


 
______________________________________________________________ 
 
3. Kot katera oseba bi ti iskal mačkona?  Zakaj bi rad bi ta oseba?  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
4. Kako sta bila Cufek in Pufek rešena?  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
5. Kaj pomeni, če ti nekdo naroči, da moraš imeti oči na pecljih?  
 
______________________________________________________________  
 
6. Nariši vsebino prebranega odlomka. 

 

DRUŽBA 

V zvezek zapiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

Danes se bomo preko MTeamsov ob 11.00 pogovorili o Karantaniji in 

številnih poskusih osamosvajanja Slovencev. Da se bomo lažje pogovarjali, 

preberi poglavje o Karantaniji. 

Pripravi si zvezek, učbenik in zemljevid Slovenije. 

Danes bomo šli na novo poglavje (zapiši naslov):  

SLOVENSKE DEŽELE V OKVIRU SOSEDNJIH DRŽAV 

Prepiši razlago:  

Karantanija je po približno 200 letih obstoja izgubila svojo samostojnost. 

Slovenci smo postali del velike FRANKOVSKE DRŽAVE – segala je od Španije 

na zahodu do Hrvaške na vzhodu (pokaži na zemljevidu Evrope v Atlasu ali na 

spletu.) 



Ko je frankovska država razpadla, smo prišli v okvir nemškega cesarstva. Pod 

nemškim cesarstvom smo bili vse do novejšega časa. 

Odgovori na vprašanja s celim stavkom.  

Pomagaš si lahko z učbenikom. Za lažje razumevanje in boljšo predstavo ti 

predlagam tudi delo s PPT – jem. Če želiš, si lahko skopiraš in dodaš v zvezek 

tudi kakšno sliko iz PPT – ja (glej spodnjo povezavo). 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6181 

 

1. Kdaj je Karantanija izgubila svojo samostojnost? 

2. V katero veliko državo je bila vključena? Kaj je obsegala ta država? 

3. Kaj in zakaj prišlo ozemlje Karantanije v okvir nemškega cesarstva? 

4. Kdaj smo Slovenci šele dobili svojo državo? 

5. Kako je bilo razdeljeno slovensko ozemlje v času, ko smo spadali pod 

nemško državo? Naštej po alinejah. 

6. Kam je spadal JZ del naše dežele? 

7. Kaj je spadal SV del naše dežele? 

8. Kaj veš o Kranjski? 

9. S čim je obogatela Beneška republika? 

10.  Koliko časa je vladal JV delu Slovenije Beneška republika? 

11.  Beneška republika je strogo nadzorovala izvoz soli iz Pirana. Razloži. Ne 

pozabi omeniti STATUTA. 

 

 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6181

