
10. teden     25. 5. – 29. 5. 2020                           ČETRTEK, 28. 5. 2020  
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA                                                       Lidija Lenarčič 4. a 

Urnik: LUM, MAT, SLJ,  

LIKOVNA UMETNOST: 
Četrtek, 28. 5. 2020   Arhitektura: Oblikovanje zunanjega prostora, Risanje zunanjega 

prostora 

Kaj je arhitektura? (Umetnostna zvrst, ki se izraža z oblikovanjem in urejanjem prostora.) 

Čemu je namenjena arhitektura? (Stanovanjske stavbe, športni objekti, mostovi, stavbe, 

namenjene verskim obredom, tovarne, trgovine, gledališča …) 

Arhitekturni prostor je lahko notranji prostor. Tega obdajajo stene, ki jih imenujemo stavbna 

lupina. Stavbo obdaja zunanji prostor. 

     Arhitekturni prostor je lahko zunanji prostor. 

Prikazal boš svojo pot v šolo. Lahko narišeš zemljevid cest in ga dopolniš s prometnimi znaki, 

stavbami, križišči, drevesi, mostovi... Obvezno moraš narisati svoj dom in šolo. Torej, nariši, kar vidiš na 

svoji poti v šolo. Označi tudi nevarne točke.  

Zemljevid nariši na risalni list z barvicami, s flomastri. Opremi ga z naslovom, imenom avtorja in 

datumom izdelave, izdelaj legendo in označi smeri neba.  

Primer narisane poti v šolo. 

 



 

MATEMATIKA: 
Četrtek, 28. 5. 2020   Tehtanje 

Če tehtamo zelo velike predmete, npr.: avtomobil, letalo ali pa slona, maso izražamo v tonah.  

1 t = 1000 kg 

 

SDZ, stran 18 in 19 

Reši naloge od 1. do 6.  

7. in 8. nalogo reši v karo zvezek. Ne pozabi napisati Vaja in datum. 

 

 

SLOVENŠČINA: 
Četrtek, 28. 5. 2020   Kako se pogovarjamo po telefonu? 

 SDZ 2, str. 96 

1., 2. naloga     Rzmisli in ustno odgovori. 

 SDZ 2, str. 97   3. naloga   Preberi besedilo (glasno, tiho ali po vlogah, če imaš doma koga v 

družini)nato ustno odgovori na vprašanja. 

 SDZ 2, str. 98 

4. naloga  V ustreznem zaporedju s pisanimi črkami prepiši povedi v oblačke. 

 

             Dodatna naloga: Poslušaj telefonski pogovor, npr. svojih staršev, sorodnikov, prijateljev ali 

bodi pozoren, ko se pogovrjaš s prijaateljem...  

Razmisli ali je bil govorec vljuden, ali si bil vljuden, spoštljiv in potrpežljiv.  

 

 

Uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo.  

                                                                                                                           Winston Churchill 


