
SREDA, 27. 5. 2020 

MAT Ploščina 

TJA Vabilo 

NIT Voda za rastline in živali 

LUM Prostorsko oblikovanje - GRAD 

N2N-2 Slovarček  

 

Ne pozabite! Danes ob 10. uri se vidimo po ZOOM-u. 
Preberite še obvestilo na koncu gradiva. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAT: Ploščina 
 

Se še spomnite, kaj je obseg lika, prostora? 
 
Predstavljajte si tla v kopalnici. Če bi želeli tla obrobiti  
s črnim trakom, bi morali izmeriti zunanji rob tal. 
Ko bi dolžine robov sešteli, bi dobili obseg tal, lika. 
 
 
V kopalnici pa so navadno na tleh položene ploščice. 
Na tleh na tej sliki je 36 ploščic. 
 
Kadar govorimo o ploskvi, ki je prekrita s kakšnimi 
enotami, govorimo o ploščini. 
 
Ploščina tal na tej sliki je 36 ploščic kvadratne oblike. 
 
Ploščice smo lahko prešteli (ker jih je pač malo), lahko pa bi jih tudi izračunali: 
v eni vrsti je 6 ploščic, vrst pa je 6 → 6 ∙ 6 = 36 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
OBSEG: 5 + 3 + 5 + 3 = 16                                                        PLOŠČINA: 5 ∙ 3 =15 
(okoli lika)                                                                                  (znotraj lika) 
 
Obseg zgornjega pravokotnika je 16 enot, ploščina pa 15 enot. 
Besedo enot sem uporabila, ker so enote lahko različne (kvadratki, pravokotniki, trikotniki, 
cm, m, cm2 …). 
 



Oglejte si razlago in naloge v učbeniku, str. 100, 101. 
 

Rešite naloge 1-3. Rešitve zapišite v karo zvezek – slik likov ni potrebno prerisati. Pri nalogi 3 
lahko namesto izrezanih kvadratkov uporabite lego kocke ali sličice od igre spomin. 
 

 

TJA: Vabilo 
 

1. REŠITVE PREJŠNJE URE: 

Učbenik, str. 75, nal. 2: 2 We're the winners!  

DZ, str. 74, nal. 1: 1 druga slika (Thunder)  2 druga slika (Whisper)  3 druga slika (Thunder) 

DZ, str. 74, nal. 2: 2 b  3 a 

DZ, str. 74, nal. 3: 2 Oh dear!  3 Let's play! 

 

2. Tema današnje učne ure je rojstnodnevna zabava. To je pa lepa tema, a ne?    
 

 V učbeniku na strani 76 preberite vabila za rojstnodnevno zabavo a-c.  
 

 V zvezek napiši naslov Birthday invitation (Vabilo na rojstnodnevno zabavo) in si zapiši spodnje 

besede: 

SLOVARČEK BESED: 

 birthday party – rojstnodnevna zabava 

 bring – prinesti 

 ask – vprašati, prositi  

 running shoes – tekaške čevlje 

 want – želeti  

 
 

 Kako pravilno napišemo vabilo?  (Zapiši v zvezek) 

 

 
 



Najprej opomnik: jutri, 28. 5. pišemo pisni preizkus znanja za oceno v 

obliki spletnega kviza. 

 

 

3. Pri vsakem izmed vabil na strani 76 v učbeniku manjka ena izmed zgoraj omenjenih informacij (kje je 

zabava, na kateri dan je in ob kateri uri). V zvezek napiši črko vabila in kaj v vabilu manjka. 

 

4.  Učbenik, str. 76, nal. 2: Po zgledu vabil iz 1. naloge napiši vabilo na svojo rojstnodnevno zabavo. Ne 

pozabi napisati kje je zabava, kateri dan je in ob kateri uri. Napiši tudi, če morajo gostje kaj prinesti s sabo 

ali karkoli drugega, kar bi si želel, da tvoji gostje vedo.   

 

Vabilo mi pošlji na mojo e-pošto. 

                                                                                      Bye-bye and have a nice day! 

 

NIT: Voda za rastline in živali 
 
Poleg rastlin, potrebujemo vodo za življenje tudi ljudje in druge živali. V našem telesu (krvi, 
mišicah, organih … je vode več kot tri petine. Torej, če tehtate 50 kg, je v vašem telesu 30 kg 
vode in 20 kg ostalih elementov in snovi! 
 
Kako voda pride v naše telo in potuje po njem, si preberite v učbeniku, na strani 61. 
 
Preberite si tudi zapis v e-učbeniku, str 181, 182. 
 - POTOVANJE VODE PO ŽIVALSKEM TELESU, POVZETEK: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1340/index3.html 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUM: Prostorsko oblikovanje 
 
Današnji uri namenite dokončanju gradu in lutk iz Škratovega mesta.  
 
Nekateri ste oba izdelka že naredili in mi ju poslali. Tisti si lahko natisnete mandale in jih ob 
prijetni glasbi pobarvate. 
 
 https://images.app.goo.gl/kVqB6mgikgvQyG3v6 

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

N2N-2: Slovarček  
 
Hallo! 

 

 

 

          Upam, da ste rešili čim več od spletnih vaj, ki sem vam jih posredoval na povezavah. 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1340/index3.html
https://images.app.goo.gl/kVqB6mgikgvQyG3v6


 

      Če ste bili prejšnjič aktivni za tipkovnico, pa boste danes še z nalivnikom  

      Učenju pred testom bo zelo pripomogel izpolnjen slovarček besed. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvestilo! 

Vse učence, ki ste se prijavili na tekmovanje Logična pošast obveščam, nam trenutna navodila 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport žal ne dopuščajo izvedbe tekmovanja za 
učence od 4. do 8. razreda, ki ste še vedno vključeni v izobraževanje na daljavo.  
Tekmovanja se boste lahko zopet udeležili v naslednjem šolskem letu. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Tatjana  

 
 

SLOWENISCH DEUTSCH SLOWENISCH DEUTSCH 

otroška soba  S kolesom  

Jedilnica  Z avtobusom  

Kopalnica  Z letalom  

Tuš  Z vlakom  

Miza  Sončno je.  

Omara  Toplo je.  

stol  Je zelo mrzlo.  

hladilnik  Dežuje.  

učitelj  Sneži.  

Pekarna  Megla  

Kruh  Mavrica   

Lekarna  Je vetrovno.  

Mesnica  67  

Meso  78  

Pismo  96  

Gledališče  29  

bolnica  37  

Železniška postaja  45  

Z avtom  51  


