
Ponedeljek, 25. 5. 2020 

 

Zdravo učenci! 

Pozdravljam vas že v desetem tednu učenja na daljavo. Danes se vračajo v šole 

devetošolci, mi pa bomo nadaljevali delo po že ustaljenem načinu. Pri 

naravoslovju smo zaključi z obravnavo teme ČLOVEK. Začeli bomo z novo temo, 

to je, GIBANJE ZEMLJE. V UČ so na strani 89 vprašanja za ponovitev. Na  

vprašanja odgovorite le ustno. Ponovitev opravite takrat, ko boste imeli največ 

časa. Dobili boste informacije, koliko ste se naučili. V torek bomo začeli s 

predstavitvijo tem pri DRU. Dogovorili smo se, da se vidimo preko 

videokonference vsak dan ob deveti uri. Učencem, ki še nimajo ocene izdelka 

pri NIT, bom v tem tednu poslala navodilo za izdelavo. 

 

SLJ: Opis živali, hrček 

Danes boš izvedel veliko o hrčku. V prihodnjih dneh boš tudi sam opisal 

izbrano žival.  

 
 
 DZ str. 121, 122 – Opis živali 

 

- Preberi navodila za samostojno delo z besedilom o hrčku. Pri vsakem 
odstavku označi, poznavanje informacij. 

- Nato naredi naloge do opomnika.  
- Preberi, opomnik (žebljiček). 

-      Izberi pravi naslov za odstavek – DZ str. 122 – spodaj/tretji svinčnik 
 
 
MAT: Merjenje mase 

Pripomoček za merjenje mase je seveda TEHTNICA. Poišči in pripravi si jo- to 

naj bo kuhinjska tehtnica. Poznaš morda še katero? 



Maso snovi, predmetov vedno izražamo z enotami. Katerimi? Gram, dekagram, 

kilogram, tona.  

- Znanje o masi boš moral zopet osvojiti sam – doma s pomočjo delovnega 

zvezka. 

- V DZ na str.14 zgoraj- preberi, kaj ima maso enega grama, enega 

dekagrama.  

- Zapomni si: 1 dag=10 g……1 dekagram je 10 gramov 

- Na tehtnicah je navadno masa prikazana v gramih. 

- Reši nalogo pri svinčniku na str.14. 

 

- Pri 2. nalogi na str. 15 pa je pretvarjanje merskih enot. 

Pri pretvarjanju si vedno pomagaj na naslednji način: če je 1 dag 10 g, potem 

sta 2 dag 2 krat več, to je 20 gramov. ALI: 3dag 6g je enako: 3 dag je 30g, plus 

6g je 36 g.  

- Reši 2. nalogo. 

- *Nal. 3 pa rešite le tisti, ki zmorete več.  

 

 

NIT: Svetloba 

- UČ odpri na str. 90. Pri naslovu KAJ SE BOŠ NAUČIL ?, boš izvedel, o čem 

se boš učil pri tej temi. Pri naslovu KAJ ŽE VEŠ ? , pa samo razmisli, kako 

bi odgovoril na vprašanja.  

 

- DEJAVNOST: KAJ SE SKRIVA V ŠKATLI? Navodilo je v UČ na str. 90. 
Uporabiš lahko manjšo škatlo in le nekaj predmetov. 

- Pri dejavnosti si ugotovil, da predmete vidiš le, če so osvetljeni in se 
svetloba od njih odbija v naše oči. 

 
RAZMISLI IN ODGOVORI:  UČ, str.91 

- Ustno odgovori na vprašanja pri 1. in 2. nalogi. 

    Zakaj Anja vidi knjigo?  
 



Anjino knjigo osvetljuje sončna svetloba. Svetloba pada na knjigo. Nekaj svetlobe 
se vpije, nekaj pa se je odbije v Anjine oči. Anja vidi tiste barve, katerih svetloba 
se od površine knjige odbije v njene oči.  
 
 
 
ZAPIS V ZVEZEK: 

Svetloba 

Svetila so telesa, ki oddajajo svetlobo, torej so viri svetlobe. Lahko so naravna ali 
umetna (ki jih je ustvaril človek).  Naravna svetila so: Sonce, zadek kresničke, 
ogenj, strela, vulkanski izbruh, zvezde.  
Predmet/telo, ki je osvetljeno, ni svetilo (npr. odsevnik, ogledalo, Luna, odbijajo  
svetlobo). 
 
 


