
TOREK, 24. 3. 2020 

SLJ – Opis živali 

 Ponovimo kaj so ključne besede pri opisu živali prejšnje ure: 

uporabnost, razmnoževanje, zunanjost, bivališče, prehranjevanje. 
Torej, če povzamemo… 
 

 

 

 

 Reši stran 25 v delovnem zvezku. Rešitve si preveri na povezavi: 
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1 

 

 

 

 

 

 

 Zgornji okvirček prepiši v zvezek. 

 Na strani 21 je opis kokoši. Na strani 23 je vsebina opisa povzeta v 

miselnem vzorcu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebino opisa živali lahko povzamemo tudi s preglednico. Najprej  

razporedimo ključne besede, nato k vsaki  navedemo še bistvene 

podatke: 

 

Ključne besede so besede s širšim pomenom. Povedo, o čem govori 

besedilo. 

Bistveni podatki so tisto, kar besedilo pove o  posamezni ključni besedi. TO 

NISO POVEDI, temveč posamezne besede ali pa besedne zveze (npr. koničast, 

trd kljun). 

Primer: 

Ključna beseda: UPORABNOST 

Bistveni podatek: jajca 

Iz ključne besede in bistvenega podatka oblikujemo poved: Kokoši gojijo     

zaradi jajc. 

 

  

 

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


 

 Reši preglednico pri 19. nalogi na strani 26.  

 Nato pa še str. 30 in str. 31: 43. nal. in 46. nal. ter sproti preveri 

rešitve. 

 

TJA – Pozdravljeni! 

V priponki pošiljam navodila učencem za delo v tednu od 23. 3. do 27. 3. Do navodil 

za delo v 4. r lahko učenci in starši dostopajo tudi na spletni strani šole - učenci - 

spletna stran razredov - angleščina - povezava do spletne učilnice, kjer 

dostopajo z geslom tone99. V spletni učilnici je tudi povezava do interaktivnih 

nalog učbenika My Sails 1 New, kjer bodo reševali naloge 2. uro v tem tednu.  

Nov datum za test je četrtek, 23. 4. 2020. 

Lep pozdrav, učiteljica Tamara 

 

MAT – Deli celote 

 Tu so rešitve, da si lahko pregledaš naloge, ki si jih reševal včeraj. 

 

 

 

 

KOKOŠ 

     KLJUČNE BESEDE                    BISTVENI PODATKI 

ZUNANJOST 

- glava: 
rdeča roža 

rdeč podbradek 

majhne oči 

koničast, trd kljun 

PREHRANJEVANJE 

- zrnje, zeleni deli rastlin, majhne 
živali 

- goltanje hrane, mletje v mlinčku 
 

RAZMNOŽEVANJE 

- oploditev  kokoši 
- valjenje oplojenih jajc tri tedne 
- izvalitev piščancev  

 

BIVALIŠČE/ 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

- kmetije in farme 
- dvorišče, kokošnjak 

UPORABNOST - jajca 
- meso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za osvežitev spomina si lahko pogledaš naslednji posnetek… 

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

 

 Reši 4. nalogo iz DZ str. 96. List lahko vzameš iz karo zvezka za 

matematiko. 

 

 Če imaš možnost, lahko rešiš še nekaj nalog na spodnjih 

povezavah: 

Povleči košček slike (je desno spodaj) na tisti ulomek, ki 

predstavlja pobarvan del lika: 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_fractions_rev.htm?langua

ge=slovenian&linkback=../../../education/math-fractions/index.htm 

              Obarvaj del lika: 

https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?idfraction&j=4&l=a&m=2kc0&n=a&p=0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnFrOetuUKg
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_fractions_rev.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-fractions/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_fractions_rev.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-fractions/index.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?idfraction&j=4&l=a&m=2kc0&n=a&p=0


DRU - Ponovi (2. del) 

 V zvezku že imaš naslov Ponavljanje. 

 Prepiši si še ta vprašanja in nanje ustno odgovori. Če česa ne 

znaš, poišči odgovor v svojem zvezku (seveda si lahko poiščeš tudi 

na spletu). 

 

7. Pojasni pojme (kaj pomeni): 

- planota 

- reka ponikalnica 

- izvir 

- ponor 

- presihajoče jezero 

8. Kako določimo levi in desni breg? 

9. Kako je nastala Postojnska jama? 

10.  Kako nastanejo kapniki?   

11.  Kje leži Postojna? 

 

 Oglej si še naslednji posnetek 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174391683?jwsource=cl 

 

ŠPO – povezava do navodil je v drugem sporočilu 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174391683?jwsource=cl

