
MAT – Zmorem tudi to 

Uro bomo imeli preko ZOOM-a ob 9.15 

 

SLJ – Beseda in poved 

• Najprej si preglej, če si zadnjič pravilno dopolnil povedi: 

Slovenščina je za Slovence prvi  jezik, za španske turiste pa je tuji jezik. 

Angleščina je za Slovence tuji  jezik, za Angleže pa je prvi  jezik. 

 

• V DZ 2. del na str. 14 zgoraj preberi PRAVOPISNI OPOMNIK. 

 

• Vse to verjetno že veš, saj smo se v letošnjem šol. letu o tem že 

veliko pogovarjali. 

 

• Če pogledamo primere v DZ 2. del pri 2. svinčniku na str. 13 :  

 

všeč – to je beseda 

Peter mi je všeč. – to vse je poved 

 

Poved je sestavljena iz različnih besed. Vsaka poved se začne 

z veliko začetnico in konča s končnim ločilom 

(piko/vprašajem/klicajem). 

 

Sedaj reši to nalogo do konca. 

 

• Na str. 14 reši še 1. in 2. nalogo. 

• Če želiš, lahko rešiš še zadnjo nalogo na str. 13. 

 

 

 

 

 

 

 



DRU- Letalske fotografije 

• V učbeniku na strani 50 in 51 preberi besedilo. 

 

•  Podrobno opazuj letalsko fotografijo (str.50) Škofje Loke in 

odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek za 

družbo. Fotografija je orientirana proti severu, sever je na vrhu. 

 

1. Kakšne barve so strehe? 

2. Na katerih delih nogometnega igrišča je trava najbolj 

uničena? 

3. Koliko mostov je na fotografiji? 

4. Oglej si glavno ulico v središču mesta. Hodiš v smeri proti 

jugu. Pri parkirišču zaviješ proti vzhodu. Na naslednjem 

velikem križišču greš proti jugovzhodu. Kam te pripelje pot? 

 

• Pojdi na spodnji spletni naslov, kjer najdeš zemljevid ali satelitski 

posnetek zemeljskega površja. Če klikneš na rumenega možica, 

pa se lahko sprehajaš po ulicah celega  sveta. 

 

https://www.google.si/maps/@45.7696793,14.1935487,8322

m/data=!3m1!1e3  

 

 

 

 

 

 

NIT – Kanalizacija 
 

• Ali veš, kam gre voda iz pralnega stroja, straniščne školjke, umivalnika, 
kadi …? Tukaj najdeš odgovor: 
https://www.youtube.com/watch?v=hWie3d4Ae9s 

 

• Poglej si še raziskovalni posnetek tvojega vrstnika iz Ljubljane: 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2784 

 

https://www.google.si/maps/@45.7696793,14.1935487,8322m/data=!3m1!1e3
https://www.google.si/maps/@45.7696793,14.1935487,8322m/data=!3m1!1e3
https://www.youtube.com/watch?v=hWie3d4Ae9s
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2784


• Prepoznaš objekt na fotografiji? 
 

 

 

 

 

 

To je čistilna naprava v Postojni. Sem priteče vsa umazana voda iz 

gospodinjstev. Tu jo prečistijo, preden jo izpustijo v naravo. Kljub temu, 

da jo prečistijo, ta voda ni pitna! 

 

• V zvezek napiši naslov Kanalizacija in odgovori na vprašanja na dolg 
način. Vprašanj ni treba prepisovati. Pomagaš si lahko z zgornjim 
posnetkom. 
 
 

1. Po čem odteka umazana voda iz našega stanovanja? 
2. Kam priteče odpadna voda preden jo lahko spustimo v naravo? 
3. Zakaj je treba to vodo pred izpustom v naravo prečistiti? 
4. Ali je ta prečiščena voda zopet pitna? 
5. Je kanalizacija sklenjeno ali nesklenjeno omrežje? 

 
 

 
 

Odgovore fotografiraj in jih pošlji danes v mapo za NIT. 
 
 

 

 

 


