
DELO DOMA: 2. TEDEN - 18. 11. 2020, SREDA 

MAT:    SEŠTEVANJE DALJIC, UTRJEVANJE SNOVI 

 

UČNA SNOV: DELOVNI ZVEZEK RADOVEDNIH 5, STRAN 76 IN 77. 

Učna ura bo potekala preko videokonference.  

Pred učno uro na videokonferenci si še enkrat poglej posnetek na 

povezavi (seštevanje daljic): 

          https://www.youtube.com/watch?v=1SorxxiBikE  

PRIPRAVI ZVEZEK ZA GEOMETRIJO (VELIKI BREZČRTNI  

ZVEZEK) 

Daljice riši z ravnilom in ošiljenim svinčnikom. Pri nanašanju dolžin daljic na 

ravno črto uporabi šestilo.  

ZAPIS V ZVEZEK ! 

 

NASLOV:   SEŠTEVANJE DALJIC 

Daljici grafično seštejemo tako, da ju drugo za drugo nanesemo na ravno črto. 

Pri risanju si pomagamo s šestilom.  

                                       A                                                    B 
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Z UPORABO ŠESTILA PRENESI DOLŽINI DALJIC NA RAVNO ČRTO.  

 

 

A  a        B=M m  K  

 

NOVA DALJICA ׀AK10 =    ׀ cm    

https://www.youtube.com/watch?v=1SorxxiBikE


 

NALOGE 

Pri vsaki nalogi: najprej prepiši podatke, nato nariši obe daljici  (vse potrebno označi). Daljici grafično 

seštej (uporabi šestilo) in naredi zapis seštevanja daljic. 

1.  Seštej daljici IDNI = 8 cm in ISRI = 3 cm,       zapis dokončaj:         IDNI  +   ISRI = 

2.  Seštej daljici ITSI = 8 cm in IHCI = 3 cm,          zapis dokončaj:       ITSI  +  IHCI  = 

3.  Seštej daljice IAKI = 4 cm, IUGI = 5 cm in ILDI = 6 cm 5 mm,    zapis dokončaj:       IAKI  + IUGI  = 

   

SLO:     BESEDILO POTUJE OD UST DO UST 

OBNOVA: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV (pravljica J. in W. GRIMM) 

Danes bomo napisali obnovo pravljice. 

Pri zapisu moramo paziti na zgradbo: UVOD – JEDRO- ZAKLJUČEK. 

Posamezen del  OBNOVE ločimo z odstavkom. 

Pomagaj si s sličicami:  UVOD - 1. sličica  

                                       JEDRO (GLAVNI DEL) - 2 3., 4. 5. in 6. sličica  

                                       ZAKLJUČEK – 7. sličica 

 

Mama koza je morala nekoč oditi od doma. 
Svoje kozličke je opozorila, naj ne odpirajo 
nikomur vrat. 
 

 

 

Ni minilo veliko časa, ko je nekdo potrkal na 
vrata. To je bil volk, ki se je predstavil, da je 
njihova mama. Kozlički so mu rekli, naj 
pokaže šapo. Ko so videli belo šapo, so 
verjeli, da je to njihova mama. Volku so 
odprli vrata.  

 

 



 

 

Tedaj je volk hitro vstopil in polovil ter požrl 
vse kozličke, razen najmlajšega. Ta se je skril 
v omaro ure. Volk je sit legel in trdno zaspal.  
Mama koza se je vrnila domov. V hiši je 
zagledala razdejanje. Prestrašila se je. Mali 
kozliček ji je povedal, kaj se je zgodilo. 
Mama koza je vzela škarje in volku razrezala 
trebuh. Iz trebuha so skočili vsi kozlički. Bili 
so živi, saj jih je volk pogoltnil kar cele. 
Mama je naročila kozličkom, naj prinesejo 
kamne. Zašila jih je v volkov trebuh.  

 

 

 

 

 Ko se je volk zbudil, je bil žejen. Stopil je do 
vodnjaka, da bi se odžejal. Kamni so ga 
potegnili navzdol in padel je v vodnjak. 
Mama koza in kozlički so od veselja 
zaplesali, ker so se znebili volka.  

 

 

  

 

ZAPIS V ZVEZEK: S pisanimi črkami prepiši besedilo. Pazi na odstavke!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov:                            OBNOVA  

                         Volk in sedem kozličkov 

 

 

 
 
 
 
 



DRU: PRAVILA V DRUŽBI 

Vsebine za današnjo učno snov imaš v učbeniku Družba in jaz 

 in v Delovnem zvezku, in sicer: 

- UČBENIK DRUŽBA, STRAN 13, 14 in 15. 

- DELOVNI ZVEZEK, STRAN 20, 21 IN 22. 

NATANČNO PREBERI BESEDILO V DELOVNEM ZVEZKU NA STRANI 20 IN 21!! 

ZAPIS V ZVEZEK,  

NASLOV:       Učenje  strpnosti in                       

                              reševanje sporov 

(SDZ/20 – 22) 

Odgovori na vprašanja!         V ZVEZEK NAPIŠI LE ODGOVORE, 

VSAK ODGOVOR ZAPIŠI V NOVO VRSTO, ODGOVORE OŠTEVILČI!  

1. Zakaj pride do sporov?  

2. Zapiši tri različne načine reševanja sporov. 

3. Dopolni poved in jo zapiši v zvezek.  

    Reševanje sporov je _________________________. 

4. Katera pot reševanja sporov ni primerna? 

5. Kaj so varne točke?  

6. Nariši znak varne točke. 

7. Kako lahko ravnamo, ko se spremo? 

8. Kaj je mediacija? 

9. Kdo je lahko mediator oz. oseba, ki nudi pomoč pri reševanju spora? 

10. Kaj pomeni biti strpen? 

11. Kdaj nam pri rešitvi spora pomaga sodišče? 

 

 

Ključ do pravilnih 

odgovorov je -  

natančno branje, 

ključ do znanja pa 

ponavljanje in 

utrjevanje snovi. 



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

Če želiš, lahko rešiš tudi nalogi v SDZ na strani 22 in 23.  

 

 

 

 

  


