
Petek, 22. 5. 2020 

 

DRU: Novi vek. V učbeniku preberi str. 90: Kako so živeli ljudje v 

novem veku? 

 

ŠPO: Učiteljica Maja vam pošilja naslednje naloge: 

 

Zjutraj se najprej prebudimo, globoko vdihnimo in začnimo… 

 https://www.rtvslo.si/tv/sport?4d=174680587#modal 

 

GUM: Glej navodilo pri učiteljici Simoni. 

 

SLJ: Preveri rešitve nalog, ki si jih imel/-a v sredo. 

 

Poveži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med besedami podčrtaj samostalnike. 

 

slovenski, Slovenka, slikovit, slikam, srečen, sreča, voziti, voznik, 

petelin, čeprav, kapa, noč, oko, vesel, plesni, vrč, pisan, hiter, 

evkaliptus, ljubezen 

 

so besede, ki poimenujejo 

lastnost, vrsto in svojino. 

 

Samostalniki 

 

Pridevniki 

so besede, s katerimi 

poimenujemo bitja, stvari  

in pojme. 

https://www.rtvslo.si/tv/sport?4d=174680587#modal


 

Naslednje samostalnike razvrsti v preglednico. 

 

motor, tulipan, gozdar, sošolec, pes, macesen, bolečina, Špela, sreča, 

korenje, miza, kirurg, zadovoljstvo, svinčnik, pšenica, meč, prijateljstvo 

 

BITJE STVAR POJEM 

tulipan motor bolečina 

gozdar miza sreča 

sošolec svinčnik zadovoljstvo 

pes meč prijateljstvo 

macesen   

Špela   

korenje   

kirurg   

pšenica   
 

 

Katerega spola so samostalniki? 

 

noga – ženski spol poljub – moški spol 

okno – srednji spol bazen – moški spol 

toplina – ženski spol trta – ženski spol 

hrepenenje – srednji spol torba – ženski spol 

vrtalnik – moški spol dete – srednji spol 
 

 

  



Dopolni preglednico. 

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

kolo kolesi kolesa 

cvetlica cvetlici cvetlice 

človek človeka ljudje 

gospa gospe gospe 

klop klopi klopi 
 

 

 

Podčrtaj edninske samostalnike z rdečo, množinske pa z zeleno 

barvo. 

 
očala 

 

grablje kri sadje 

mladina   vrata 

  sneg  

hlače 
veselje  škarje 

usta  mir  

 

 

Tako, preveril/-a si, če imaš vse prav. 

Tvoja današnja naloga pa je: 

Odpri SDZ, 2. del, str. 40: Kako opišemo ljudski običaj? 

Na str. 40 reši 1. in 2. nalogo, na str. 41 pa 3. nalogo. 

Ne pozabi: do danes si mi moral/-a oddati nalogo opis rastline! 

Naloga za oceno! 

 

 

 



MAT: Pošiljam ti rešitve matematične naloge, ki si jo imel/-a v sredo. 

Preveri! 

Nariši: 

- daljico lABl = 43 mm v poševni legi, 

 

- premico p v navpični legi, 

 

- poltrak t z izhodiščem v točki T v vodoravni legi. 

 

 

Tvoja današnja naloga pa je: 

 

V zvezek napiši Vaja in izračunaj: 

8789 : 3 = 

9715 : 5 = 

4793 : 8 = 

2872 : 2 = 

5567 : 7 =  

Ne pozabi pregledati s preizkusom! 

Lep pozdrav od učiteljice Dajane.       Želim ti lep, sončen vikend.  

 


