
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi moji!  

 

Glede na praznične utrinke, ki ste mi jih pošiljali predvidevam, 

da ste se imeli lepo. Bili ste zelo ustvarjalni, pridno ste skbeli za 

svoje zdravje in dobro počutje in upam, da vam je ostalo kaj časa 

tudi za početi nič. ;)  

 

V tem tednu nas čakajo le trije pravi šolski dnevi. Ponedeljek je bil praznični 

dan, včeraj pa ste zagnano ustvarjali literarna in likovna dela o naši lepi šoli.  

Poglejmo, kaj nas čaka danes. 

 

NIT:   RAZLIČNE SNOVI RAZLIČNO PREVAJAJO TOPLOTO  

 

MAT:  PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – pisno računanje 

SLJ:  POVZEMANJE LJUDSKEGA OBIČAJA 

LUM: SLIKANJE – CVETOČE DREVO 

 



NIT: RAZLIČNE SNOVI RAZLIČNO PREVAJAJO TOPLOTO  

 Najprej si vzemi 2 minutki in opravi opazovalni sprehod po kuhinji. Poglej v predale in 
omare z jedilnim priborom, posodami... Bodi pozoren na snovi, iz katere so narejeni 
posamezni gospodinjski pripomočki v kuhinji. Kaj opaziš? 

Ponavadi je v naših kuhinjah takole: 

V kuhinji imamo običajno lesene ali plastične kuhalnice. 

Kuhinjska posoda ima plastične ali lesene ročaje. Posoda, v kateri kuhamo in pečemo, pa 

je kovinska ali teflonska.  Poglejmo, zakaj je temu tako. 
 

 Če imaš možnost, si oglej film z naslovom Prevajanje toplote.  Posnetek najdeš v 
interaktivnem gradivu na www. radovednih-pet.si.              

 

 Odpri U na strani 70. Preberi. 
 

Izvedel si:  

Materiale ločimo na toplotne izolatorje in toplotne prevodnike. Toplotni izolatorji so 

snovi, ki slabo prevajajo toploto. To so volna, les, stiropor, zrak.  

Toplotni prevodniki pa so snovi, ki dobro prevajajo toploto, to so vse kovine. 

 

 Vzemi zvezek, vanj napiši naslov Različne snovi različno prevajajo toploto in spodaj 
prepiši zeleno obarvano besedilo. 

 

 Nadaljuj z rubriko Ena dejavnost. Preberi navodilo in opravi dejavnost. Svoje ugotovitve 

zapiši v zvezek. 

 

 Ponovno beri v U na strani 71. 
 

Kako se pravilno oblačiti pozimi? Opiši, kako in pojasni, zakaj. 

Zapiši v zvezek.  
 

 Preberi rubriko Dve zanimivosti. 

 

IZZIV ZA RADOVEDNE:  

Poznamo dvoslojna in troslojna okna. To pomeni, da so sestavljena iz dveh ali treh plasti 

stekla. Kaj misliš, da je med temi plastmi stekla? Zakaj? Pomagaj s spletom. 

 

 

ZAPIS V ZVEZKU SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 

 



SLJ:  POVZEMANJE LJUDSKEGA OBIČAJA 

 

Danes še zadnjič delamo vaje za opis ljudskega običaja. 

 Odpri SDZ na strani 47. Spoznal boš še en zanimiv običaj. Preberi navodilo 6. naloge in jo 

reši.  

 Nato se loti 8. naloge. Tip naloge že poznaš – torej zapiši take vprašalne povedi, da boš za 

odgovor dobil obkrožene dele povedi. 

 Zdaj te čaka še stran 48, na kateri z izpolnjevanjem miselnega vzorca in besedila ponoviš 

vse, kar moraš vedeti o opisovanju in povzemanju ljudskega običaja. 

 

IZZIV ZA RADOVEDNE: 

Prosi (pokliči) babico ali dedka ali drugo starejšo osebo, če ti lahko opiše kakšen 

zanimiv običaj iz svoje mladosti. Predstavi ga v tabeli ali miselnem vzorcu, lahko ga 

tudi zapišeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – pisno računanje 

 

 Spodnje naloge lahko natisneš ali prepišeš v zvezek, nato jih reši.  

 

 

 

PISNO RAČUNANJE 
 

 

 4 6 6 5 4 2     3 2 1 . 5 6     6 7 3 . 1 0 9   

-  5 6 6 2 7                        

                              

                              

                              

  1 1 8 9 9    6 5 7 8 : 6 =              

+ 1 2 1 5 6 8                        

                              

                              

                 9 1 9 5 3 : 7 4 =     

                              

  63 =                          

                              

Poimenuj števila v računu deljenja. 

                              

                              

                              

Gradbeno podjetje je zgradilo 26 hiš in 3 stolpnice. Za vsako hišo so porabili 3264 zidakov. Za 

gradnjo ene stolpnice pa 78-krat več zidakov kot za hišo. Koliko zidakov so porabili skupaj? 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

ZAPIS V ZVEZKU ALI LIST SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 



LUM: SLIKANJE – CVETOČE DREVO 

 

Danes boš naslikal motiv, ki si ga  v teg dneh že lahko 

opažal in vedno pogoseje ga boš – cvetoče drevo.  

 

1. Za delo potrebuješ: 

-     papir za zaščito mize 

- bel list  

- vatirane palčke za ušesa 

- barva za pirhe ali bela barva za beljenje ali edigs 

- bombico z modrim črnilom 

- rjav flomaster 

 

2. Pripravi si bel list in kozarček, v katerega naliješ tri pokrovčke vode.  

3. V vodo kaneš nekaj kapljic črnila. Želiš dobiti modro podlago, ne pretemno 

in ne presvetlo. 

4. Ves bel list prebarvaš s pripravljeno modro barvo. Če nimaš čopiča, si 

pomagaj z gobico, zmečkanim robčkom... Počakaš, da se posuši. 

5. Z rjavim flomastrom (če ga slučajno nimaš, uporabiš lahko tudi črnega) narišeš deblo in 

debelejše veje. Svetujem ti, da si dobro ogledaš drevo v bližini tvojega doma in narišeš tisto 

drevo. Opazuj razporejenost vej. Iz debla rastejo najprej debelejše veje. Na deblu je 

mogoče ostanek odžagane veje, mogoče ima drevo kakšno drugo posebnost. Dobro opazuj! 

6. Nariši veliko tanjših vej. 

7. Deblo in debelejše veje pobarvaj z rjavim flomastrom. 

8. Tri vatirane palčke za ušesa sem z gumico zvezala skupaj. Če nimaš palčk, lahko delaš tudi s prstom. 

 

 
To je barva za pirhe (rdeča). Če nisi shranil barve, lahko uporabiš tudi sok rdeče 

pese. Če želiš imeti bele cvetove, vprašaj očeta za barvo, katero uporabljamo za 

barvanje sten. Ali pa mogoče uporabiš edigs. Znajdi se. Nove ideje so 

dobrodošle. 

9. Vatke pomakaš v barvo in odtiskuješ cvetje. Ne pomoči vatke vsakokrat. Z isto 

barvo lahko narediš več odtisov in tako dobiš tudi več odtenkov. 

       

SVOJ IZDELEK SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 



 

 

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in 
kako me najdeš. 

Ne oklevaj, pošlji sporočilo! 

 

 

 

Učiteljica Martina  


