
DELO DOMA:   29. 1. 2021, PETEK 

Pouk bo potekal tudi preko zoom-a, dobimo se ob 8.30. 

SLO: Poustvarjanje: FANTASTIČNA PRIPOVED – govorna    

                   vaja 2.del 

V zvezek si napisal  besedilo, v katerem si povedal, da so na šolo prišle 

čarovnice.  

      - Opisal si, kaj so počele v preteklem času. 

      - Zamislil si si in zapisal, kako ste jih otroci premagali in pregnali ali 

uničili.  

- Sam si si domislil naslov besedila.  

- Upošteval si značilnosti fantastične pripovedi.  

- Tvoja pripovedovalno besedilo - Spis naj bi bil dolg ~ 1 stran.  

Pri ustvarjanju si upošteval zgradbo besedila. Mi bomo prisluhnili tvoji 

fantastični pripovedi. 

V uvodu poveš:  

- kdo je bil udeležen (otroci, čarovnice),  

- kje se je dogajalo (v Bukovju, na šoli),  

- kaj se je dogajalo (čarovnice ogrožajo otroke – kako, se domisli sam), 

- kdaj se dogajalo (pretekli teden, mesec…).  

V jedru natančno opišeš dogajanje, upoštevaš značilnosti fantastičnega besedila. 

V začetku jedra opišeš začetek težav, situacijo, ki so jo povzročile čarovnice s 

svojim prihodom. V nadaljevanju se težava rešuje in tudi razreši. Otroci naj bodo 

glavne osebe in glavni pobudniki in nosilci dejanj, ki vodijo k uničenju čarovnic.  

V zaključku:  

Razmišljanje o čarovnicah, mnenje o dogajanju. Ali so otroci uničili vse, je morda 

kateri uspelo zbežati, se potuhniti za krinko običajne ženske?   

Ugotovitev, da so otroci rešili Postojno pred čarovnicami in so pripravljeni na 

nove težave, če bo potrebno.  

 

MI TI BOMO Z VESELJEM PRISLUHNILI. 

 



MAT: Enačbe in neenačbe,   

                Neenačbe     DZ stran 37, 38 in 39. 

                Domač naloga: Zmorem tudi to 

https://www.youtube.com/watch?v=jYmXPliaEi4 FINTA ENAČB 

 

Ponovimo znanje o neenačbah ob povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=0lTNX6HnULk&t=5s  

https://www.youtube.com/watch?v=pW3eJInWmuw  

 

ZAPIS V ZVEZEK: Neenačbe 

Pri neenačbah uporabljamo znake:    

<      je manjše kot, 

≤      je manjše ali enako kot, 

>      je večje kot, 

≥      je večje ali enako kot. 

 

Zapis neenačbe: 

X <  5        beremo:   x  je manjše kot  5. 

Rešitve: x = 0, x = 1, x = 2, x = 3, x = 4. 

 

y ≤ 2          beremo:  y  je manjše ali enako kot  2. 

Rešitve: y = 0, y = 1, y = 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYmXPliaEi4
https://www.youtube.com/watch?v=0lTNX6HnULk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pW3eJInWmuw


DRU: DINARSKOKRAŠKE  POKRAJINE 

Prestavitev: Kje ležijo te pokrajine? 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=K7KZWWScedJ7oHiMeJj7ZDgw 

 

 

                                                                        Dinarskokraške pokrajine 

                                               

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=K7KZWWScedJ7oHiMeJj7ZDgw


 

 KRAŠKA POKRAJINA 

 KRAŠKO JEZERO 



 REKA PONIKALNICA 

 KRAŠKI POJAVI 

PLANOTA 



 VRTAČA 

 

DINARSKO KRAŠKE PLANOTE IN HRIBOVJA 

 

 

 



KRAŠKO POVRŠJE                                           VODA             KISLINA 

 

 

 


