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SLJ  

Z delom za SLJ si začel že včeraj, se spomniš? Zmešnjava pravljic nastaja pod 

tvojim peresom. Danes nadaljuj s pisanjem. Ko končaš, svoje delo preberi in 

popravi napake, če jih boš našel. Ko bo pravljica gotova, pa ne je ne pozabi 

fotografirati ali pretipkati in mi je poslati v pregled. To stori do ponedeljka, 13. 

4.  

 

SPO 

V našem okolju se nenehno dogajajo različne spremembe. Menjavajo se letni 

časi, spreminja se vreme. Včasih je temperatura zraka zelo visoka (preseže 

30°), včasih pa zelo nizka (pade pod 0°). Sneži ali dežuje. Sončne svetloba, 

toplota, zrak, voda povzročajo različne spremembe snovi. 

 

Naredi nekaj poizkusov, s katerimi lahko dokažeš, da svetloba, toplota, zrak, 

voda povzročajo spremembe snovi. Primer: papir namočim v vodo. Počakam 1 

uro. Kaj se misliš, da se bo zgodilo? Kaj se je zgodilo?  

 

V zvezek napiši naslov Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti, prilepi (če ti kdo 

lahko natisne, sicer pa boš moral prepisati) zgornje besedilo in slike in zapiši ali 

nariši poskuse ter predvidevanja in opažanja. 

Vseh ugotovitev ne boš mogel zapisati danes, nekateri poskusi trajajo dlje časa, 

nekatere snovi se spremenijo prej, druge kasneje. Bodi potrpežljiv ☺ 

Še dva izziva:  

❖ Kako se različne snovi spreminjajo pri segrevanju (pri kuhanju, pečenju). 

Lahko poizkusiš. Pazi da se pri delu ne opečeš. Ko končaš, ne pozabi 

pospraviti za seboj. 

❖ V kozarec do polovice natoči vodo, dodaj nekaj žlic soli in dobro premešaj. 

Na kozarec položi palčko na katero je privezana daljša nit. Postavi na toplo 

in nekaj dni opazuj, kaj se dogaja. 



 

Takole:  

 

 

 

 

 

 

 

Ideje za spreminjanje snovi najdeš tudi na tej povezavi:  

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/fvba/dysb/index.html?fbclid

=IwAR2Ohwi5xeA3Z9Jdgl5QnNkMD76jJJb13JU1n40J1w1IMSr6czW5BTCD5m8  

• Sladoled brez zmrzovalnika, stran 42 in 43 

• Bleščeči kovanci, stran 48 in 49 

• Kristali sladkorja, stran 70 in 71 

 

MAT 

Danes boš pri matematiki ponovil računanje. V DZ, 3. del, reši stran 7.  

 

LUM 

Sicer si LUM že naredil ob matematiki, ko si se učil o simetriji, a če želiš, ti 

pošiljam še eno igrivo likovno nalogo. Naredi jo, če imaš čas, voljo in željo. Je 

pa zelo zanimiva. 

 

V revijah, učbenikih, knjigah poišči zanimivo sliko.  

Pripravi si list in barvice. Udobno se usedi. Sprosti se: zapri oči, nekajkrat 

globoko vdihni in izdihni. Nato 2 minuti natančno opazuj sliko. Sliko umakni. 

Čimbolj natančno jo nariši po spominu. Lahko se s teboj igrajo starši, bratje in 

sestre in tekmujte, kdo je narisal več podrobnosti. Zabavno bo ☺ . 

Tu imaš nekaj predlogov slik. Slike so iz Brain boxa, morda imaš kakšnega tudi 

ti. 

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/fvba/dysb/index.html?fbclid=IwAR2Ohwi5xeA3Z9Jdgl5QnNkMD76jJJb13JU1n40J1w1IMSr6czW5BTCD5m8
https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/fvba/dysb/index.html?fbclid=IwAR2Ohwi5xeA3Z9Jdgl5QnNkMD76jJJb13JU1n40J1w1IMSr6czW5BTCD5m8


  

                                                                                             

 

 

 

 

 


