
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020 

Pred počitnicami smo se dogovarjali za USTNO OCENJEVANJE matematike. 

Ponavljajte in utrjujte snov. 

Ocenjevanje bo potekalo preko video klica z Vibrom. Za dan se bomo 

dogovorili.  

Kaj bomo ocenjevali, sem vam posredovala že pred počitnicami – tudi naloge za 

preverjanje. Prosim te, da mi v zvezek napišeš ali pa pošlješ fotografijo 

napovedanih tem.  

Za začetek reši spodnje naloge: 

- 458 749 : 78 = 

- 45 217 + x = 819 452 

- a + 25 < 36 (reši na kratek in dolg način) 

- 8760 mm = 

- Izračunaj obseg pravokotnika, a = 6 cm, b = 10 cm. 

- reši učni list iz RJI  – slika poslana na Viber (račune lahko prepišeš 

ali skopiraš list) – KJER V REZULTATU DOBIŠ VEČJA ŠTEVILA, 

PRETVORI NA VEČJO ENOTO!!! 

Npr: 8 h ∙ 7 = 56 h   lahko pretvorim še v dneve 

SLOVENŠČINA - književnost 

V zvezek za književnost zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020 

Danes boste prebrali zgodbo Slavka Pregla Nič več mamin sinek. Našli jo boste 

v berilu na strani 162. Če nimate berila, vam prilagam fotografije berila na 

Viber. 

1. Pred branjem razmisli: 

Kako bi razložil naslednje besede: špeckahla, mila jera, mamin sinko? 

Si bil to kdaj tudi sam? 

Kako si se počutil? 



2. Tiho ali glasno preberi besedilo, ki si ga našel zgoraj pod naslovom Nič 

več mamin sinek. Preberi enkrat, dvakrat, trikrat… odvisno, koliko si se 

zapomnil. Vsaj enkrat preberi glasno. 

3. Po branju poišči besede: ucvreti jo, zvijača, sukati po glavi, piškave tri 

besede, brisati jo po ulici, počehljati za ušesom in jih razloži. Razlago 

zapiši v zvezek. 

Preden začneš, napiši naslov NIČ VEČ MAMIN SINEK in ponedeljek, 4. 5. 

2020. 

Nato prepogni  list po sredini in: 

-  na eno polovico napiši MAMIN SINEK, ga nariši in opiši njegovo 

ravnanje v vseh treh situacijah, ki so navedene spodaj.  

- Na drugo polovico napiši FEJST FANT, ga nariši in opiši njegovo 

ravnanje v istih situacijah. 

Kako bi Miha ravnal: 

• če bi se njegovi prijatelji igrali z njegovo žogo? 

• če bi se vozili z njegovim kolesom? 

• če bi hoteli njegove napolitanke? 

Sedaj pa se malo odpočij, da boš lažje nadaljeval z zastavljenim delom. 

1. Iz besedila na strani 163 prepiši zadnje štiri povedi.   

2. Utemelji, komu je to besedilo namenjeno. 

3. Zapiši dve zanimivi vprašanji o prebranem besedilu in seveda tudi 

odgovori. ☺ 

KAJ PA TOLE? Vprašaj starše, če si bil/a tudi ti »mamin sinek/očkova 

hčerkica«. Poskusi se spomniti kakšnega primera/kakšne dogodivščine. 

Zapiši.  

 

DRUŽBA 

V zvezek zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020 

S splošno zgodovino človeka na Zemlji smo zaključili.  

Nadaljevali bomo z zgodovino oz. poskusi Slovencev za samostojno državo 

in številnimi poskusi za javno uporabo slovenskega jezika.  



Naučili se bomo, da so prvič poskusili že kmalu po propadu rimskega 

imperija – leta 630. Do leta 1991, ko nam je dokončno uspela osamosvojitev, 

je sledilo še kar nekaj različnih poskusov. 

napiši naslov – čez 2 vrstici: SLOVENCI SKOZI ČAS. 

naslov poglavja:  

NASELITEV SLOVANOV, KARANTANIJA, SPREJEM 

KRŠČANSTVA 

Razlaga: 

V času rimskega imperija se je na našem ozemlju dogajal skokovit razvoj v: 

- gradnji hiš, 

- uporabi vodovoda, kanalizacije, 

- nastanku mest, 

- krščanstva – verovanju v enega Boga, 

- uporabi denarja,  

- gradnji cest… 

S propradom imperija so se na naše ozemlje začeli naseljevati Slovani. 

Imenovali so jih BARBARI, saj je bilo to ljudstvo veliko slabše razvito kot 

Rimljani.  

S pomočjo ogleda PPT – ja in učbenika (str. 87-89) odgovori na naslednja 

vprašanja (s celim stavkom): 

1. Kaj je bil eden od vzrokov za propad rimske države? 

2. Kam so se pričeli naseljevati naši predniki in kdaj? 

3. Od kod so prišli? 

4. Kam so bežali STAROSELCI? 

5. Kdo so bili staroselci? 

6. V miselne vzorcu opiši Slovane – BARBARE: 

- S čim so se ukvarjali? PPT (odgovor je na več drsnicah) 

- Kako so se borili proti sovražniku? 

- Kje so živeli? – s pomočjo PPT – ja nariši in opiši njihovo bivališče. 

- So poznali mesta? 

- Kakšna je bila njihova VERA? 

- Kako so se povezovale njihove družine? 



 

7. Kdo so bili KARANTANCI? Na katerem območju so prebivali? 

 

8. KARANTANIJA (naredi miselni vzorec o Karantaniji): 

- čas obstoja 

- središče Karantanije 

- vladarji 

 

9. S katerim obredom so izbrali kneza? V katerem jeziku je potekal obred? 

Kdo je izbral kneza? 

V U/115 si preberi odlomek, ki predstavlja obred ustoličevanja. 

 

10.  Zakaj in kdaj so Karantanci postali odvisni od Bavarcev? 

 

11.  Kako se je nadaljevala njihova odvisnost od drugih narodov? 

 

12.  Karantanci so bili v začetku POGANI. Razloži. 

 

13.  Opiši, kako so začeli sprejemati krščansko vero. 

 

14.  Kdo je še pomagal knezom piriti krščansko vero? 

 


