
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi moji!  

 

Smo že pri predzadnjem delovnem dnevu tega tedna! Kako 

hitro mineva! Tudi vam? 

Tudi vreme se je izboljšalo, tako da bomo prihajajoči vikend 

spet lahko izkoristili za pohajkovanje okoli naših domov... 

 

Kaj pa nas čaka danes? 

 

 

NIT (2 URI):   ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA  - JUHU, RAZISKOVANJE! 

 

GOS:  TEKSTILNA MAPA – 7. naloga – JUPI, IZDELOVANJE! 

 

SLJ:  KNJIŽEVNOST – J. Jalen: BOBRI – JEEJ, BRANJE! 

TJA: NE POZABI POGLEDATI NA SPLETNO STRAN! 

 



NIT (2 URI): ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA 

Včeraj si se naučil, kako ljudje izrabljamo lastnosti snovi, ki dobro ali slabo prevajajo 
toplotni tok, danes pa izveš, kaj pa se dogaja s tem pri živalih. 
 

 Najprej odpri učbenik na str. 72 , dobro preberi besedilo in si oglej slike. 
 
KAJ SI UGOTOVIL? Kako se prilagajajo živali, ki živijo v podnebnem pasu, kjer menjave 
med letnimi časi niso izrazite? Kaj drugače kot pri nas, ko imamo letne čase? 

 

 V Z zapiši naslov Živa bitja in izolacija, nato nadaljuj s prepisom rumenega okvirčka na 
strani 73. 
 

 Tule ti podajam še nekaj  zanimivih prilagoditev živali.  
- sinice spremenijo način prehrane; poleti se prehranjujejo s hrano 

živalskega izvora, pozimi pa s hrano rastlinskega izvora. 
- nekatere živali zimo prespijo (npr. pozimi več svizcev skupaj spi v 

podzemlju, zimo prespijo tudi ježi, polhi, netopirji ...) 
- ptiči zime ne prespijo, vendar pa obstaja ena izjema. Na jugu ZDA 

in v severni Mehiki živi ptica, ki zimo prespi med skalami. 
- nekatere živali, glede na letni čas, spremenijo barvo kožuha 

(planinski zajec, hermelin). 
- spet druge se prilagodijo na poletje tako, da izgubijo gosto dlako 

(moškatno govedo) 
- so živali, ki se selijo zaradi iskanja toplejšega podnebja (selijo se po tleh, po vodi in po 

zraku). 
 

 V U na str. 73 pošči rubriko: 
Ena dejavnost: Če imaš doma kakšno knjigo o živalih, si pomagaj z njo, sicer išči podatke 

po spletu. Obe živali v Z na kratko opiši (poimenuj, kje živi, kako izgleda, kako je 

prilagojena...).  Lahko ju tudi narišeš ali prilepiš sliko. 

 

 Sledi delo v rubriki: Tri vprašanja 

Vprašanja prepiši, nato pa s pomočjo knjige, spleta in lastnega znanja odgovori nanje. Piši 

v zvezek. 

 

 Za konec te čaka ogled filma z naslovom Legvani in življenje v vodi. Posnetek najdeš v 
interaktivnem gradivu na www.radovednih –pet.si.  

 
 
IZZIV ZA  MLADE RAZISKOVALCE: S pomočjo U in spleta poišči podatke o treh različnih 

vstah lisice glede na okolje, v  katerem živijo. Imena in lastnosti na kratko predstavi. 

 

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



SLJ:  JANEZ JALEN: BOBRI 

 

Danes boš pri SLJ malo podrobneje spoznal življenje mostiščarjev. 

Do sedaj si že izvedel, da so koliščarji svoja bivališča postavljali na kolih, 

prevažali so se s čolni, ki so se imenovali drevaki. Leta 2010 so arheologi 

našli izjemno dobro ohranjene ostanke koliščarske naselbine. Našli so 

lesene kole, bruna, tramove, ostanke lončenih posod ter koščeno in 

kamnito orodje. 

 

Besedilo Bobri je napisal Janez Jalen, ki je bil slovenski pisatelj in duhovnik. 
Bobri so njegovo najbolj znano delo. Sestavljeni so iz treh delov:  Sam, Rod in Vrh. Pisatelj je 
načrtoval, da bo delo še nadaljeval, vendar mu to ni uspelo. Gre za roman. To je obsežno 
prozno delo. Bobri so mešanica zgodovinskega, družinskega in pustolovskega romana. 
 
 

 Predvajaj  si posnetek, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si in 
dobro poslušaj.  Seveda ti namesto posnetka besedilo lahko prebere tudi kdo od 
domačih. 
 

 S pomočjo abecednega kazala v berilu poišči današnje besedilo. Preberi ga.  
 
Bodi pozoren na besede, ki so manj znane. Če jih ne razumeš, si pomagaj z razlago v 
berilu ali s spletnim SSKJ. 
 

 Odpri Z za književnost, vanj zapiši ime avtorja in naslov besedila. 
 

 Pisno v celih stavkih odgovori na spodnja vprašanja: 
 

1. O čem govori odlomek? 
2. Naštej imena ženskih in moških književnih oseb. Kaj opaziš? 
3. Kdo so bili tujci, ki so prihajali na Veliko jezero? 
4. Kako se imenuje ladja črnolasih vzhodnjakov? 
5. Zakaj Ostrorogi ni hotel iti pozdraviti vzhodnjakov? 

 
 
PRAVILNE ODGOVORE TI POŠLJEM JUTRI IN SI JIH BOŠ PREGLEDAL SAM, VELJA? 

 
 
IZZIV ZA RADOVEDNE: Poišči in na kratko (lahko v miselnem vzorcu, stripu ali 
kako drugače) predstavi zgodbo o argonavtih, Jazonu in Medeji. 
        

      

    
 

http://www.radovednih-pet.si/


GOS: IZDELOVANJE TEKSTILNE MAPE – nadaljevanje  

 

Danes te  čaka še zadnja naloga, ki jo boš skrbno pospravil v isto mapo,  v kateri čaka že prvih 

šest nalog. Ko bomo končali zadnjo (7.), torej današnjo nalogo, pa boš imeli še en teden časa 

za dopolnitve, popravljanje ......  nato pa bo mapa šla k meni na ocenjevanje.  

Današnja naloga je naslednja:  

7, naloga:  Kako se obleči in zakaj? 
 

 Pripravi si 2 nova čista bela lista papirja (zvezek in U).  

 Najprej napiši naslov.  

 Nato na list nariši svojo glavo, nato pa se ustrezno »obleci«.  Kaj to pomeni? Če imaš 

doma na voljo različne primere blaga, svoja »mini« oblačila izreži in prilepi na papir. 

Če blaga nimaš, boš svoja oblačila pač narisal. Riši tako veliko, da bo slika čez celo 

stran.   

 V vsakem primeru zraven prilepljenih ali narisanih oblačil napiši, za katera vlakna 

gre in zakaj si se odločil ravno za to vrsto (razmišljaj o prednostih in slabostih). 
 

 Naredil boš 2 primera, torej na 2 lista – enkrat se boš oblekel za mrzlo ali deževno 

vreme, drugič pa za vroče in suho. 

 

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

Ne oklevaj, pošlji sporočilo! 

 

Učiteljica Martina  

 

 
 

 

ŠE NEKAJ PRIPOROČIL (glede na to, kar sem 
videla pri vaših dosedanjih nalogah):  
 
Piši z nalivnikom in barvnimi pisali. 
Piši čitljivo in dovolj na veliko. 
Piši v ravni vrsti – imaš črtalnik. 
Tabele riši s svinčnikom in ob ravnilu. 
Če je list z zapisom na pol prazen, dodaj 
zanimivo skico, sliko. 
Pri risanju uporabljaj barvice, flomastre. 
Pri delu uporabljaj vire (U, knjige, splet) in jih k 
nalogi tudi zapiši. 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


