
2 uri NIT: TERMOMETER 

Če imaš možnost, si za začetek oglej film z naslovom Toplota. Posnetek najdemo v 

interaktivnem gradivu na www. radovednih-pet.si.         

Si  si zapomnil, kako vedno prehaja toplota? S toplešega telesa na hladnejše telo, seveda. To si 
ugotavljal tudi pri včerajšnji domači nalogi.         

Če zbolimo, si običajno pred obiskom zdravnika izmerimo temperaturo, saj je za zdravnika to 

pomemben podatek. Pomembno je, da temperaturo pravilno izmerimo. Naprava za merjenje 
temperature je termometer.  

 Odpri U na strani 64 in preberi besedilo. 

 Nato vzemi Z, vanj napiš naslov Termometer, prepiši spodnja vprašanja in s pomočjo 
prebranega nanje odgovori. 
 
1) Kateri termometer se najpogosteje uporablja za merjenje telesne temperature? 

2) Kateri termometer se najpogosteje uporablja v kuhinji? 

3) Kako (v katerih enotah) termometri prikazujejo temperaturo?  

4) S čim zapišemo izmerjeno temperaturo? 

5) *** Kdaj se merjenje konča? (Namig: razmišljaj o prehajanju toplote.)  

 

 Zdaj pa poglej (s pomočjo staršev), katere termometre imaš doma. Nariši jih, jih 
poimenuj in napiši, za kaj se uporabljajo. 

 Vzemi temometer za merjenje telesne temperature in izmeri temperaturo sebi in 

svojim družinskim članom. Meritve zapiši v tabelo, ki jo narišeš v zvezek. Glej primer: 
 

oseba  
 

    

temp v 
stoinjah C 

     

 

 Preberi še rubriko 2 zanimivosti v U na strani 65. 
 

SVOJ ZAPIS SLIKAJ IN MI  GA POŠLJI, PROSIM.  

Za lažji začetek si poglej kratek 

posnetek na zapisani povezavi, 

ki te bo spomnil, kako se 

pripraviti na delo.  

https://www.youtube.com/watch?v=b

eOGRjdfsdY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=beOGRjdfsdY
https://www.youtube.com/watch?v=beOGRjdfsdY


SLJ:  KNJIŽEVNOST  S. MAKAROVIČ: COPRNICA ZOFKA  

 

 

Četrtek, dan za branje! Juhuhu!   

Si se kdaj vprašal, kaj v resnici pomeni beseda coprnica? Kako si jo predstavljaš? 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi takole: 

 

cóprnica -e ž (ȏ)̣  

1. pog. čarovnica: verjeli so v coprnice; coprnice so se vračale s Kleka 

2. slabš. grda, hudobna ženska, navadno stara: bila je koščena coprnica sumljive 
preteklosti / tista coprnica ga je čisto zmešala / kot psovka odpri, coprnica grda 

Danes boš spoznal čarovnico Zofko, ki jo je ustvarila naša znana pisateljica Svetlana 
Makarovič, ki si jo spoznal že v preteklih letih, ko si bral o njenih kosovirjih, kajne? 

 Odpri berilo in s pomočjo abecednega kazala poišči napovedano besedilo. 

 Besedilo preberi. Lahko pa za prvo branje prosiš starše – se bodo ob branju tudi 

zelo zabavali! 

 Besedilo preberi ponovno, bodi pozoren na manj znane besede. 

Meni so bile manj znane besede te: 

prgišče, zlovoljen, nadušljiv (naduha), vzplapolati, zabrbotati, namrdniti se. 

 

 Zgornje krepko napisane besede vnesi v spletni SSKJ – to smo že delali v šoli, se 

spomniš? (če ne, ti razložim ponovno), da izveš njihov pravi pomen. 

 Vzemi zvezek za književnost, vanj napiši ime avtorice in naslov besedila.  

 Nadaljuj s prepisom manj znanih besed in njihove razlage iz SSKJ-a (poišči najbolj 

smiseln pomen glede na zgodbo). 

 Vsako besedo uporabi v novi povedi. Obliko besede seveda lahko spremeniš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPIS RAZLAGE BESED IN NOVIH POVEDI  MI PROSIM POŠLJI . 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3533528/coprnica?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=coprnica


 

GOS: IZDELAVA TEKSTILNE MAPE - NADALJEVANJE 

 

Danes te  čakata naslednji  2 nalogi, ki ju skrbno čuvaj v isti mapi,  v kateri čakata že prvi dve 

nalogi. Ko se vrnemo v šolo, bomo mape z vsemi nalogami pogledali. 

3. naloga: Naravna vlakna 
Pripravi si nov čist bel list papirja (zvezek in U). Na list izdelaj prikaz (oblika MV, 

preglednice ali zapisa z alinejami), v katerem predstaviš vrste in značilnosti naravnih 
vlaken. 
 

4. naloga: Primer naravnega vlakna 
Vzemi nov čist bel list papirja. Tokrat si izberi le eno naravno vlakno in ga podrobneje 
razišči. Če  želiš, lahko poleg U pobrskaš tudi po spletu. Na list napiši njegovo ime, in 
vse, kar si o njem izvedel. Razmišljaj tudi o prednostih in slabostih. Če imaš možnost, 
košček te vrste blaga (5 cm x 5 cm) tudi prilepi na list. 
 

 

 

 

Saj veš: Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, mi lahko kadarkoli pošlješ vprašanje 

na moj e-naslov. 

Lep dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 učitel j ica Martina 

 

  

REŠENE NALOGE MI POŠLJI  PROSIM. 


