
 

 

DRU: KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI? – Poglej v muzej! 

 

Veš, kaj pomeni beseda muzej? Beseda mouseion  (gr.) pomeni sedež in svetišče muz. Kdo so 
muze? Muze so bile v grški mitologiji boginje umetnosti in znanosti. 

 Odpri U na strani 81 in preberi besedilo pod naslovom Pojdimo v muzej. 

 V besedilu poišči odgovore na naslednja tri vprašanja: 

1. Katere ustanove skrbijo za ohranjanje zgodovinskih virov? 

2. Kakšno vlogo poleg ohranjanja virov imajo še muzeji? 

3. Poimenuj vsaj dva muzeja pri nas. 

 V zvezek napiši naslov Pojdimo v muzej, prepiši zgornja tri vprašanja in natančne 

odgovore. 
 

*** Če imaš le možnost, na spletu obišči spletno stran enega izmed slovenskih muzejev in ga v 

zvezek na kratko predstavi (ime, vrsta, značilnosti  – 5 povedi). 

 

 

SLJ: KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA PREDMETA? 

Včeraj sem jaz reševala tvoje uganke, danes pa boš ti z njimi začel tole slovensko nalogo.  

 Odpri SDZ na strani 36 in se v 1. nalogi pozabavaj z iskanjem pravih odgovorov ugank. 

 Ponovi, katere ključne besede vključujemo v opis predmeta, nato z njimi ustrezno 

dopolni tabelo iz 2. naloge. Najbrž si boš moral pomagati z izhodiščnim besedilom. 

 S pomočjo tabele ustno obnovi vaško situlo. Starši ti naj povedo, kako ti je šlo.  

 Nadaljuj še s 4. nalogo. Naprej si ponovno preberi besedilo o šestilu, da bo 

izpolnjevanje lažje.  

ČE TI USPE NAREDITI PREDSTAVITEV MUZEJA V NEKAJ POVEDIH, MI JO, PROSIM, POŠLJI.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ka_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Boginja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost


GUM: REZIJANSKA LJUDSKA GLASBA  

 

Slovenija je polna pokrajin z 
zanimivimi narečji.   

Ena izmed teh je tudi Rezija. 

 

 Na spodnji povezavi si poglej ljudsko izročilo – pesmi in plese Rezije. 
https://www.youtube.com/watch?v=hFzHXw_VhYQ 

 Zdaj pa si vzemi čas  za odlomek Pravljic iz Rezije – lutkovna televizijska serija. 
https://www.youtube.com/watch?v=jG0mHK_SwYI  

Posnetek je dolg, ne rabiš gledati celega, lahko pa (če ti starši dovolijo ). 

 V U na str. 64 poišči pesem iz predstave in jo ob odlomku poskusi zapeti. Naslov in 
besedilo pesmi napiši v zvezek, spodaj pa nariši bogato ilustracijo (lahko čez 2 strani) 
zverinic iz teh pravljic. 
 

 

 

 

MAT:  ENAČBE IN NEENČBE – PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

 

 Preberi si razlago v DZ na strani 64 (oranžno ozadje), kjer imaš predstavljene različne 

načine reševanja enačb in neenačb. Lahko jih rešujemo s poskušanjem ali s 

premislekom. Mislim, da je 2. način primernejši, saj ti 1. vzame več časa.  

 Zdaj reši 8. nalogo na isti strani. Bodi pozoren na ustrezen zapis (= pod =, preizkus 

spodaj). 

 Nadaljuj z reševanjem 9. naloge na naslednji strani. Pazi, da zapisuješ vsako rešitev 

posebej. 

 Za konec te čaka še 11. naloga. TO REŠI V ZVEZEK Z USTREZNIM ZAPISOM. 

 

 

 

 

ILUSTRACIJO ZVERINIC MI PROSIM POŠLJI NA MOJ ENASLOV. 

ZAPIS V ZVEZKU MI PROSIM SLIKAJ IN POŠLJI.  

https://www.youtube.com/watch?v=hFzHXw_VhYQ
https://www.youtube.com/watch?v=jG0mHK_SwYI

