
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni, dragi moji! 

 

Pa smo ga dočakali, petek! 

Ta teden ste bili najbrž zaradi 

slabega vremena več notri. Upam 

in želim si, da bo prihajajoči 

vikend kaj bolj sončen.  

Preživite ga s svojimi najbližjimi v 

okviru napotkov iz zgornjega 

drevesa.   

 

Zdaj pa k današnjemu delu:  

 

MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE  

SLJ: TWAIN, M.; JANKEE NA DVORU KRALJA ARTURJA  

DRU: KAKO SO ŽIVELI V SREDNJEM VEKU? KARANTANIJA  

TJA in ŠPO: Ne pozabi pogledati na spletno stran šole! 



MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

V tem tednu smo se kar pošteno »namatrali« z matematičnim sklepanjem, kajne? 

 

 Naredi še nekaj nalog. Rešuj v Z. Ne pozabi zapisati potrebnih računov postopka 

in odgovorov v celem stavku. 

 

 

 

 

 

 Nato pa ponovi še malo za nazaj, glej DZ 90, 91 – modre naloge. 

- Deli celote 1., 2., 3. naloga 

- Številski  izrazi 4. naloga 

- Neenačbe 6. naloga 

 

 Za posebej bistre glavce še 7., 8., in 9. naloga. 

  

 

 

SLJ: TWAIN, M.; JANKEE NA DVORU KRALJA ARTURJA 

 

 Besedilo ponovno preberi – tokrat glasno. Če je možno, naj te pri branju 

kdo posluša in ti pove, ali si bral pravilno, dovolj glasno, razločno in 

doživeto.  
 

 Zdaj pa se loti ene izmed spodnjih nalog: 
 

1) V srednjem veku so se pri postavljanju gradov ozirali najbolj na njihovo varnost. Razmisli, 

kam bi postavili grad, da bi bil čim bolj nedostopen. Katere ovire bi postavil morebitnim 

napadalcem? (vsaj 8 povedi) 

ali 

2) Napiši zgodbo z naslovom Če bi  jaz srečal-a kralja Arturja...... 
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SVOJ ZAPIS V Z SLIKAJ IN POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si. TWAIN, M.; 

JANKEE NA DVORU KRALJA ARTURJA 

 

SVOJ ZAPIS V DZ SLIKAJ IN POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si.   

DVOKRALJA ARTURJA 

 



DRU: KAKO SO ŽIVELI V SREDNJEM VEKU? 
KARANTANIJA  
 

 Odpri U  na str. 87. 

 Preberi besedilo Kako so živeli ljudje v srednjem veku? 

 Ustno odgovori na vprašanja:  

S čim so se v srednjem veku preživljali? 

Kakšno je bilo življenje plemičev in kmetov? 

Kakšne obveznosti so imeli kmetje do plemičev? 

 Oglej si prvo fotografijo. 
Kakšno je bilo bivališče Slovanov? Opiši ga. 

Zakaj je bilo bivališče Slovanov po tvojem mnenju vkopano v zemljo?  

 

Prva  samostojna slovanska država na ozemlju današnje Avstrije in Slovenije se je 

imenovala KARANTANIJA. 
 

 Preberi v U na str. 87 besedilo KARANTANIJA 

 Da si boš lažje predstavljal, kje je ležala Karantanija in izvedel še kaj več o naši prvi 

samostojni državi, si oglej PPT predstavitev.  

 

 Vsebino zadnje drsnice si prepiši v zvezek. 

 

IZZIV ZA RADOVEDNE: Razišči, na katerem slovenskem evrskem kovancu je motiv 

knežjega kamna. 

 

 

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

Ne čakaj, pošlji sporočilo!  

Vzemi si čas, delaj zbrano in natančno. 

                                                   

 

Uživaj v vikendu, ki je pred tabo!  

 

 

Učiteljica Martina  

 


