
PETEK, 3. 4. 2020 

SLJ – Beseda iz besede 

• Nadaljuj z reševanjem nalog na str. 70 in str. 71 (zgled ob začetku 

vsake naloge ti prikaže način reševanja). 

• Sedaj si preglej rešene naloge. 
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1 

 

 

MAT – Modre naloge 

• Najprej preveri rešitve nalog, ki si jih reševal včeraj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danes boš rešil naloge na str. 108, 109 in 110 ter tako ponovil že 
obravnavano snov. 

 

Kot si opazil smo prišli do konca 2. dela tega delovnega zvezka. Tretji del je ostal v šoli. Ker 

je šola zaprta, bomo naloge prilagodili tako, da jih boste lahko reševali v svoje zvezke. 

 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1


NIT – Nos (čutilo za voh) 

• Čeprav se moramo zadrževati v svojih domovih, velikokrat prav 
dobro vemo, kaj kuhajo naši sosedje. Kako je to mogoče? 

 

• V učbeniku NIT na str. 68, 69 preberi besedilo pod naslovom Moj 
nos. 
 

• V zvezek napiši naslov in besedilo:  
Nos - čutilo za voh 

Poznamo snovi, ki prijetno dišijo, nekatere nimajo vonja, nekatere 
pa imajo neprijeten vonj – smrdijo. Vonj se s snovi širi po zraku. 
Tako pride tudi v notranjost nosu, kjer imamo čutilo za voh. To 
čutilo zazna vonjave in sporočilo potuje po živcu do možganov, ki 
prepoznajo, kaj vohamo. 

 

 

GUM - Opera 

• Glasbene ustvarjalce najdemo vsepovsod. Lahko nas zabavajo s 
petjem, plesom, igranjem na inštrumente na ulici, v glasbenih 
klubih, koncertnih dvoranah, pa tudi v gledališču.  

 

• V gledališču si lahko torej  poleg običajnih predstav ogledamo tudi 
glasbeno- gledališke predstave. To so opera, opereta, balet in 
muzikal.  
 

• Pomisli, kaj vse veš o operi. 
 

• V učbeniku na str. 66 si oglej sliko in preberi besedilo. 
 

• Na spodnji povezavi si poglej kratek odlomek iz Mozartove opere 
Čarobna piščal: 

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

 

• V zvezek za GUM napiši naslov OPERA  in prepiši besedilo iz 
spodnjega okvirčka. 

 

 

 

 

 

Opera je glasbeno – gledališko delo, v katerem pevci, ki so hkrati tudi 

igralci, pojejo ob spremljavi orkestra. 

Libreto  je operno besedilo, ki ga napiše pisec, skladatelj to besedilo še 

uglasbi. 

Uvertura je uvod v neko delo. 

 

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

