
Četrtek, 14. 5. 2020 

 

NIT (2 uri): V zvezek prepiši:  

Snov zavzema prostor 

Prostornina nam pove, koliko prostora zaseda telo. 

Nestisljivim snovem se prostornina ohranja, tudi ko jih prelijemo, 

presipljemo. 

S stiskanjem (tlačenjem) iz snovi iztisnemo zrak in na ta način zmanjšamo 

njeno prostornino. Tako lahko na enem mestu shranimo več teles. 

V večjih posodah lahko hranimo večjo količino snovi. 

Večjo količino snovi (150 l) shranjujemo v sodih (vino, pivo, kis). 

Manjše količine (1 l, 0,5 l, 0,2 l) shranjujemo v plastenkah ali pločevinkah 

(mleko, voda, sokovi). Še manjše količine (parfume) pa v stekleničkah (0,1 

l). 

V posodi z večjo prostornino, shranimo večjo količino snovi. Prostornino 

običajno merimo v litrih, decilitrih in mililitrih. 

Trdne snovi shranjujemo v lesenih zabojčkih, vrečkah ali kartonih. 

Tekoče snovi shranjujemo v steklenicah, pločevinkah ali jeklenkah. 

Pline shranjujemo v jeklenkah. 

 



Sedaj pa še pisno odgovori na vprašanja iz učbenika, str. 83. Odgovore 

napiši v zvezek. 

 

TJA (2 uri): Danes boš poslušal/-a zgodbo The king, the cook and the 

stork. Odpri učbenik na str. 78. Poglej si slike. Nato si predvajaj posnetek 

št. 45 in poslušaj zgodbo. Posnetek, tako kot vedno, najdeš na spletni 

strani My sails, zvočni posnetki po enotah. Med poslušanjem zgodbe 

poskušaj ugotoviti pravilno zaporedje sličic pri nalogi 33.b. 

 

V DZ boš iz priloge izrezal/-a delčke zgodbe in jih postavil v pravilno 

zaporedje. Zgodbo po delih prilepi v zvezek. 

 

Izpiši si manj znane besede in oblikuj slovarček v zvezku. 

 

Nato odpri učbenik, str. 79 in reši nalogo 33.d. Na levi strani imaš prve 

dele povedi. Tvoja naloga je, da na desni strani najdeš ustrezno 

nadaljevanje za vsako poved. Povedi prepiši v zvezek. Če želiš, lahko 

ilustriraš poved, ki ti je bila najbolj zanimiva. 

(prilagam rešitve: 4, 6, 1, 8, 10, 2, 5, 3, 7, 12, 9, 11) 

 

Sedaj pa samo še odpri DZ, str. 78. Če imaš možnost, lahko s kom v 

družini zaigraš zgodbo. Če te možnosti nimaš, zgodbo samo preberi. Nato 

reši še nalogo 32.b, na str. 79. 

Tako, pa si uspel/-a       

 

ŠPO: Učiteljica Maja vam pošilja naslednje naloge: 

Danes bomo uporabili samo kuhinjski stol, pri tem pa se bomo temeljito 

razgibali. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0k5SXa_W6E 

https://www.youtube.com/watch?v=N0k5SXa_W6E

