
DELO DOMA: 4. TEDEN - 30. 11. 2020, ponedeljek 

Pouk bo potekal TUDI preko zoom-a. 

 

SLO: TRDILNE IN NIKALNE POVEDI 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK:  

Naslov:        TRDILNE IN NIKALNE POVEDI 

 

VRSTE POVEDI: 

 

PRIPOVEDNA POVED  je poved, v kateri nekaj PRIPOVEDUJEMO.  

 Jure mi je pokazal svoje novo kolo. 

  

TRDILNA POVED je vrsta pripovedne povedi, v kateri kaj TRDIMO.  

 Včeraj je bil potres.  

  

 NIKALNA POVED je vrsta pripovedne povedi, v kateri kaj ZANIKAMO.  

Mojega očeta ni doma.  

  
 VPRAŠALNA POVED je poved, s katero SPRAŠUJEMO.  
 Kdo je pa tebi kupi uro?  

  

VZKLIČNO POVED pa uporabimo takrat, kadar kaj VZKLIKNEMO, SE 

USTRAŠIMO, POKAŽEMO VESELJE,… 

Joj, izgubila si vetrovko!    

POVEDI LAHKO ZANIKAMO.  Kako zanikamo povedi? 

 

                                                                  Preberi  in primere prepiši  v zvezek:  

 Zanikamo  VPRAŠALNE povedi. 

 

Ali ji verjameš?        Ali ji ne verjameš?  

   

Sem te tako učila?     Te nisem tako učila?     

   

Je to tvoja sošolka?       Ni to tvoja sošolka?   

   

 Bi šel sedaj z menoj?      Ne bi šel z menoj?  



   

Mi boste pomagali?      Mi ne boste pomagali?   

 

   

Zanikamo PRIPOVEDNE povedi. 

 

Naredila sem domačo nalogo. Nisem naredila domače naloge.  

  

Imam knjigo.  Nimam  knjige.  

  

To snov razumem.   Te snovi ne razumen.  

  

 

V zvezek reši naloge:  

 

Zanikaj naslednje povedi.  

Dobil sem novo kolo.  _______________________________________ 

V šoli imam najraje slovenščino. ___________________________________ 

Kdo hoče novo torbo?______________________________________  

Mitja ima doma Veliko enciklopedijo živali. ________________________ 

 

 

 

Nikalne povedi spremeni v trdilne.  

Špela ni oblekla tople jopice. _____________________________ 

Nisem si pripravila tople kopeli. __________________________________ 

Moja sošolka ne mara špinače. ________________________________ 

      Mojca ni našla zvezka.   ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOS: DOM IN DRUŽINA, učbenik stran 18. 

 

                        
 

 

                        
 

 

1. Oglej si zgornje slike in razmisli kaj vidiš. 

2. Preberi besedilo v učbeniku na strani 18. 

3. V zvezek napiši naslov Dom in družina in odgovori na spodnja 

vprašanja.  

 

Pri delu si pomagaj z besedilom v učbeniku in bodi natančen.  

Odgovarjaj v celih povedih, vprašanj ne prepisuj.  

 

          ZAPIS V ZVEZEK:  

              Naslov: DOM IN DRUŽINA  

1. Kaj je dom? 

2. Kako si ga uredimo? 

3. Kaj je družina?  

4. Kaj pomeni, da svoji družini pripadamo? 

5. Katere oblike družin ločimo? 

 

 

 

         



DRU:     ORIENTACIJA V PROSTORU 

 

UČBENIK stran16 - 20 

SDZ stran 31 - 36 

 

Pričeli bomo z novo učno snovjo.  

O orientaciji v prostoru smo veliko 

povedali že v 4.razredu. 

 

Najprej si preberi pogovor v SDZ    

na strani 32.   

 

  

KAJ JE ORIENTACIJA?  

Orientacija je določanje položaja osebe ali objekta v pokrajini po izstopajočih 

objektih ali po straneh neba. 

V neznanem kraju ali neznani pokrajini se znajdemo, se usmerimo, pridemo do cilja tako, da se 

orientiramo.    

ORIENTIRAMO  se na različne načine:  

- vprašamo za pot domačine,    

- orientiramo se po vidnih izstopajočih vidnih točkah, zvonikih visokih 

stavbah,  …. 

- z navigacijsko napravo, 

- s pomočjo zemljevida. 

 

VEČ BOŠ O DANAŠNJI UČNI SNOVI IZVEDEL NA PPT IN V 

UČBENIKU. 

 

                                         


