
ČETRTEK, REŠITVE 

 

DRU: Učbenik Družba 5, stran 57   

Odgovori: 

Planota Kras je iz apnenca, zato so zanjo značilni kraški pojavi. Ker na njej voda ne obstane, 

tam ni razvitega kmetijstva in je zelo redko naseljena. Prsti je malo, ker jo odnaša burja. 

Nekraške obsredozemske pokrajine so Goriška brda, Vipavska dolina, Brkini, Koprska brda. 

Ob morju se ljudje preživljajo s turizmom, ribištvom, storitvenimi dejavnostmi, 

solinarstvom, v zaledju tudi z oljkarstvom. 

Razmisli: 

Pomeni, da samo še petina naše obale ni pozidane z betonskimi plažami, hotelskimi objekti. 

Kulturne terase – omogočajo strojno obdelavo (manjša strmina), manjša je erozija (odnašanje 

prsti). 

Če človek hodi v poprečju 6 km/h, naša obala pa je dolga 47 km, bi jo prehodili v 7,5-8 urah. 

Morski tokovi Jadranskega morja se proti nam iz Sredozemskega morja pomikajo ob grški, 

albanski, črnogorski in hrvaški obali, v Sredozemsko morje pa se vračajo ob italijanski obali. 

Na njegovi poti se v morje izlivajo številne reke, ki so vsaj delno onesnažene. Reke se v 

Sredozemsko morje izlivajo tudi pri francoskih, španskih, afriških in azijskih obalah. Morje 

ne pozna državnih meja, zato moramo vsi skupaj skrbeti za njegovo čistočo. (oglej si morske 

tokove na zemljevidu Evrope ali Sredozemlja(Mediterana)). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PETEK, 27. 3. 2020 

URNIK: Dop. p. SLJ, MAT, SLJ, SLJ, ŠPO, NIT 

 

Dopolnilni pouk SLJ: Povedi prepiši v domači zvezek, s pisanimi črkami. Pazi na obliko 

zapisa, veliko začetnico, končna ločila in vejice. 
 

MEDTEM KO SEM POMIVALA OKNA SEM POSLUŠALA PETJE PTIC 

ALI SI LAHKO SPOSODIM KNJIGO O KEKCU 

MIHA KOVAČ JE KOVAČ 

JOJ KOMAJ ČAKAM DA BOMO ŠLI SPET V ŠOLO 

ZELO ŽE POGREŠAM SOŠOLCE UČITELJE KUHARICE ODMORE KLEPET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

MAT: Vrstni red računskih operacij 

DN v spletni učilnici Moja matematika.  

Pomni!  

 Najprej oklepaji, nato množenje ali deljenje, na koncu seštevanje ali odštevanje. Računa ne smeš 

spreminjati. 

    Npr.:  27 - 4 ∙ 5 = 27 – 20 = 7                          in ne         27 - 4 ∙ 5 = 20 – 27 =  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 



 

SLJ (2 uri): KEKEC 

Klikni na spodnjo povezavo in odgovori na vprašanja. 
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec/Kekec.htm  

 

Klikni spodnjo povezavo in si oglej, kako so Kekca uprizorili tvoji vrstniki. Zgodba o Kekcu 

se dogaja v prvih 20 minutah posnetka. 

 

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

 

 

BRALNA ZNAČKA – Vsi, ki še niste opravili bralne značke, to storite čimprej. Če nimate 

knjige s seznama za bralno značko, lahko preberete katerokoli, ki jo imate doma in je po 

obsegu podobna tistim s seznama. Sicer ste bili zelo pridni, saj morate knjige povedati samo 

še trije. Napišite mi nekaj povedi o prebrani knjigi in mi jih pošljite po e-pošti. Povedi naj ne 

bodo prepisane s spleta, ampak napišite svoje vtise, razmišljanja.  

Kdor mora povedati še pesmice, naj se jih nauči, jih zbrano (tako kot Peke) pove staršem, oni 

pa mi bodo napisali, da ste pesmice lepo in pravilno povedali. Povedati je potrebno 

katerokoli pesem Toneta Pavčka. Če nimate doma knjige izbirajte med spodaj navedenimi 

pesmimi. 

 

 
KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA 

 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 
 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova 
poskusi: 
vnovič 
in zopet 
in znova. 
 

 

 
STARŠI  

 
Pravi starši, kar čudno se sliši, 
ne rastejo za vsakim voglom ne v vsaki hiši. 
Pravi starši so strašno redki primerki, 
podarjeni pravemu sinu ali pa hčerki. 
 
Pravi starši niso nikoli stari 
za trumbarumba in larifari, 
za kozaklamf ali za bibaleze 
in za take trumbarumbarske zveze. 
 
Pravi starši so iznajdljivi 
in zanesljivi in ubogljivi 
pa nas vodijo, ko sonce dan jaše, 
mimo svoje službe in šole naše 
 
v igrarijo in trumbaruri. 
Pravi starši so z nami ob vsaki uri 
in so kdaj majhni kot droben škrat, 
da jih pobožamo in damo - spat. 
 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec/Kekec.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CHEraGTAEag


 

NESREČA 
 
Na križpotje sred vasi 
sta dva polža privozila, 
skupaj trčila v megli, 
hišam strehi polomila, 
vsak pol roga izgubila, 
ker prehitro sta vozila 
in – o, groza! –v tej megli 
sta podila brez luči! 
 
A to ni največje zlo. 
Divja polža križa-kraža 
povozila sta Matjaža, 
da ubožec trd in bel 
je sred ceste omedlel. 
 
Brž redarji so pritekli, 
niti »MU« nikomur rekli, 
preiskali, rešetali, 
vse natanko popisali, 
kos papirja počečkali 
sem in tja, počez in vzdolž; 
vse to pojde pred sodnika, 
kadar tožba bo velika: 
Mali Tjaža kontra polž«. 

 

PRVIČ V ŠOLO 
 
Tisto leto naša mačka 
je imela mlade tri. 
Vsak je zase bil igračka 
in zatorej tiste dni 
nisem rad, nič rad poslušal, 
da bom kmalu šolo okušal. 
 
Pa so hlače mi sešili 
in kupili mi klobuk, 
staro čitanko dobili 
in dejali mi v poduk: 
Zbogom zdaj in srečno pot, 
da postaneš kdaj gospod. 
 
Jaz pa tisti dan razreda 
nisem videl ne klopi 
in še dolgo abeceda 
so bile mi muce tri: 
z njimi v hosti smo se skrili 
in po svoje se učili. 
 
A ta šola, bogme da, 
strašno slaba je bila: 
strgala klobuk in hlače 
- moje lepe nove hlače! - 
in ostal sem teleban, 
kot sem še današnji dan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

ŠPORT: Ponavljanje gimnastičnih likov 

- Razgibaj celo telo – začneš pri glavi, nadaljuješ ramena, komolce, zapestja. 

- Krožiš z boki v levo, v desno , ponovno v levo in ponovno v desno..... 

- Predkloni trupa, noge v razkoraku, z rokami dotik tal in nazaj – 10 x 

- Zamahi z nogo ( stojiš na levi n.) desna noga-leva roka -dotik -10x in zamenjaj 

 

VAJE na tleh : 

Mizica – poizkusi jo zadržati 10 sekund 

Sveča – vsaj 5 sekund 

Zvezdica -najprej na desni strani, potem na levi ( vsako stran zadrži 5 sekund ),še 

enkrat ponovi 

Opora za sklece : dvigneš desno nogo držiš 5-10 sekund, nato zamenjaš nogo.... 

Kleče na kolenih in opora na dlaneh: dvigneš desno roko in levo nogo ( zadrži 5 sek.)+ 

menjava   -»superman« 

Lastovka – na vsaki nogi narediš 3x in poizkusiš 5 sekund vztrajati v položaju 

Čaplja- stojiš na eni nogi, druga je visoko dvignjena v kolenu, roki sta v odročenju 

- Poizkusiš držati položaj – ravnotežje 10 sekund na vsaki nogi  ( 2 x ) 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 NIT: Preveri pravilnost odgovorov. 

1. Tla vsrkajo sončno svetlobo in se segrejejo. Ogreta tla oddajajo toploto hladnejšemu 

zraku, ki se zato segreva. 

2. Svetle barve vpijejo manj toplote kot temne, zato nam je v svetlih oblačilih manj 

vroče. 

3. To, kako nas Sonce skozi dan ogreva, je odvisno od kota, pod katerim Sonce sveti na 

Zemljo in s tem od »dolžine žarkov«. Opoldne je Sonce nad nami, se pravi, da nam je 

najbliže, zato nas takrat najbolj ogreva. 

4. Takrat Sonce šele ogreva Zemljo, ki pa ni dovolj topla, da bi močno ogrela ozračje. 

5. Topel zrak je lažji od hladnega, zato se dviga. Pod stropom se ohlaja (postaja težji), 

zato se ob stenah vrača proti tlom. 

 

OPOMBA: Odgovore si seveda lahko oblikoval-a drugače, sporočilo pa naj bi bilo enako. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

                                                                                                                        

 

  Lep vikend vsem skupaj! 

 

  


