ČETRTEK, 23. 4. 2020
SLJ – Predlog k/h
V učni enoti K Ani, h Katji, h Gregorju boš uril pravilno rabo predlogov
k in h.
Osvežimo, kaj so predlogi:

• Kateri predlog je pravi? Poglej si naslednji posnetek, kjer boš odkril
pravilo: https://www.youtube.com/watch?v=MQJJ4mjsLCU

Predlog h pišemo pred besedami, ki se začnejo na črko k ali g.
Da si lažje zapomniš, se spomni na besedo kilogram
kg.

H
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Predlog k pa pred vsemi ostalimi črkami.
Pri pisanju predlog napišemo ločeno od besede:

k Ani

h Katji

h Gregorju

Pri branju pa predlog beremo vezano z naslednjo besedo:

k Ani

h Katji

h Gregorju

• Sedaj pa reši naloge v DZ na str. 82, 83. Peto nalogo dokončaj na
str. 84.
• Na koncu si preglej rešene naloge:
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

MAT – Merjenje mase
• Najprej si preglej rešitve nalog, ki si jih reševal včeraj.
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1. naloga iz DZ
Otroški voziček: 4 kg, avto: 1 t, motor: 250 kg, kolo: 10 kg, vlak: 300 t, kamion: 12 t.
3. naloga iz DZ: g, dag, kg, t
4. naloga iz DZ:

Pravilne trditve so označene s črkami A, B, C, D, E.

• Ponovi:
1 t = 1000 kg

1 kg = 100 dag

1 kg = 1000 g

1 dag = 10 g

• Nadaljuj z reševanjem nalog iz DZ. Prepiši jih v zvezek in reši.

Pri 7. nalogi prepiši samo tabelo in jo izpolni.

• Ponovi še pisno množenje in reši nalogo s strani 27.

DRU – Grb mesta Postojna
Danes praznujemo v Postojni občinski praznik. Obeležujemo ga 23.
aprila v spomin na požig bencina nemškega okupatorja v Postojnski jami
leta 1944.
Grb mesta sedaj že dobro poznaš, saj si ga narisal včeraj pri likovni
umetnosti. Sedaj si preberi besedilo o grbu in v zvezek za družbo
odgovori na vprašanja na dolg način.
1.
2.
3.
4.
5.

Kateri živali sta upodobljeni na postojnskem grbu?
Po kom je Postojna dobila ime?
Zakaj Postojnčanom pravimo torbarji?
Kdo je mestu podaril grb?
Kdaj praznujemo občinski praznik?

GRB MESTA POSTOJNA
V grbu Postojne je že v Valvazorjevih časih bila
postojna – orel belorepec. Te ujede so se menda
v davnih dneh zbirale na skalah pod gradom na
Soviču. Vse do danes se je v Postojni in njeni
okolici ohranila živa povest o orlih, ki so nekdaj
nadlegovali kmete in jim delali škodo.
Derenčin Alojz iz Hruševja pripoveduje: »V Hruševju imamo kraj, ki mu
pravimo Kamnolom. Na tem Kamnolomu je nekoč živel strašen orel, ki je
kmetom uničeval živino, ovce in kokoši. Kmetje ga niso mogli uničiti. V vasi
pa je živel prebrisan kmet. Okoli Kamnoloma je dosti drevja in ker si je orel
včasih privoščil za pojedino tudi ptiče, je kmet namazal veje z lepilom. Ko
je orel nekega večera zasledoval sovo, se je ujel na lepilo.«
V postojnskem grbu se je postojni pridružila človeška ribica, edinstvena
žival kraškega podzemlja. Ko je pred stoletji visoka voda iz podzemlja
naplavila to nenavadno bitje na beli dan, so okoliški kmetje, ki so jo tedaj
prvič videli, bili prepričani, da je to mladi zmaj.
Kot pripovedujejo stare pripovedi in kot dokazujejo podobe na panjskih
končnicah, so imeli Postojnčani in okoliški kmetje nekdaj opraviti ne le z
mladim, ampak tudi s starim zmajem. Derenčin Alojz ve povedati pripoved
tudi o postojnskem zmaju: »V Postojnski jami je nekoč živel zmaj, ki je
napadal kmete. Velikokrat so ga hoteli uničiti, vendar je ubil vsakogar, ki
se mu je približal. Ker pa je bil zmaj zelo požrešen, mu je nek premeten
pastir prinesel ovce. Te ovce je pred tem napolnil z apnom. Ko se je zmaj
najedel, je šel pit vodo. Apno je začelo vreti in zmaj je počil. Iz njegove
kože so Postojnčani naredili torbe, zato so še danes znani kot torbarji.«
Postojnski grb v današnji podobi je mestu podaril cesar Franc Jožef.
Originalni dokument danes hrani Notranjski muzej v Postojni.

