
Torek, 26. 5. 2020 

Zdravo učenci! 

Danes vas ob 9. 00 najprej čaka videokonferenca. Sošolci bodo predstavili prve 

teme. Nato boste z delom nadaljevali po navodilih.  

 

DRU: PRVA ČLOVEŠKA BIVALIŠČA 

          GRADOVI 

          ARHEOLOG 

 

SLJ: Miroslav Košuta: Vitez na obisku 

 

- Razmisli: Kaj veš o vitezih, kako so živeli? 

                         Kako bi bilo, če bi vitezi nenadoma prišli v naš svet? 

                         Kakšen bi se jim zdel današnji svet? 

- Prebrali bomo odlomek iz dramskega besedila Vitez na obisku. Brali 

smo že besedilo V ozvezdju postelje.  Tudi to je bilo dramsko besedilo.  

Kako so taka besedila napisana?  

V obliki dvogovora ali dialoga. 

- Preberi odlomek. Pri branju različnih vlog se v vloge poskušaj čimbolj 

vživeti. Spremeni barvo glasu. Če pa je kdo od tvojih bližnjih doma, ga 

prosi, da ti pomaga pri branju dvogovora. 

- Stvarna pojasnila. Tukaj so razložene nekatere besede. Preberi. 

- Katere književne osebe nastopajo v besedilu? Odgovori samo ustno.  

- Besedilo še enkrat preberi. Tvoj glas naj bo čimbolj naraven glede na 

situacijo, ki jo bereš. 

 

MAT: Merjenje mase 

- Ste bili včeraj uspešni pri reševanju nalog? Če ste upoštevali moja 

navodila, ne bi smeli imeti težav. 

- Danes boste najprej tehtali. Pripravite tehtnice, za katere sem vas že 

včeraj opozorila. Če nimate digitalnih tehtnic pazite, da bo tehtnica v 

ravnovesju. 

Stehtaj naslednje predmete in zraven napiši meritev. Ne pozabi 

merskemu številu pripisati merske enote. 

V KARIRASTI ZVEZEK NAPIŠI NASLOV: Merjenje mase 



MALI ČRTNI ZVEZEK: 

PERESNICO: 

3 KROMPIRJE:  

BERILO: 

VREČKO MAKARONOV: 

- Upam, da si bil uspešen pri delu.  

 

Danes pa boš spoznal kaj več o dveh večjih masah: kilogram, tona.  

- KILOGRAM: 

- DZ , str. 16:  počasi in z razumevanjem preberi in reši 1. nalogo. 

- Nalogi 2. in 3. sta namenjeni pretvarjanju. Pri vsaki nalogi vsi rešite 

samo prvi stolpec. Tisti učenci, ki zmorete več, pa nalogi dokončajte. 

- TONA: 

- DZ, str. 18: preberi zgoraj na modrem polju. 

- DZ, str. 18 nal. 1 : vsi naredite prvi stolpec, tisti, ki zmorete več, pa 

celega. 

 

- Nato v karirasti zvezek napiši še naslednje: 

 

Enote za merjenje mase: 

gram – g 

dekagram – dag 

kilogram – kg 

tona - t 

 

Pomni:  

 1 dag = 10 g 

10 dag = 100 g 

100 dag = 1000 g = 1 kg 

1000kg = 1t 

 

 

 

 



GUM: Igre s toni 

Upam, da ste se vsi registrirali na RADOVEDNIH PET. Kajti tam, boste v 

naslednjih urah poslušali posnetke. 

- Nekaj ur glasbene umetnosti bomo namenili tonski abecedi zlogov, 
solmizaciji. Vsakemu tonu v notnem črtovju ustreza določen zlog in gib. 

 
- Oglej si naslednji posnetek, da vidiš, kako si sledijo gibi za solmizacijaske 

zloge: 
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/# 

Poišči stran Igre s toni in izbereš, kar je obkroženo. Ogledaš si posnetek in 

poskušaš ponoviti. 

 

 
- Sedaj si  natančneje poglejmo zloga SO in MI. Za SO si predstavljaj, da je 

sonce, ki te slepi, zato si moraš nastaviti roko na čelo. Za MI jo nastaviš 

na brado. Poskusi. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/


- Oglej si Brino in Zalo, kako zapojeta solmizacijska zloga SO in MI, nato pa 

še svoji imeni s to melodijo. Poskusi tudi ti tako. Zapoj s svojim imenom, 

nato pa še z drugimi.  

 

Posnetek: https://youtu.be/-qFWBplM4w4    

Odpri Samostojni delovni zvezek na strani 70 in poskusi s kazanjem in petjem 

zapeti tole: 

 

 

 

 

 

 

Če ne gre, zapoj s puncama in zraven glej sliko, da vidiš kaj poješ 

(https://youtu.be/fyZSGqlICZc) 

 

Reši nalogo 2 na strani 70.  

Tukaj imaš primer, kako sem naredila jaz in zapeli dekleti:  

https://youtu.be/uOcjp_rknec  
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