
ČETRTEK, 28. 5. 2020 

MAT 

Utrjevanje, reši nalogi 78 in 79  iz Učbenika na str. 208. 

REŠUJEMO PROBLEME 

Se še spomniš potek reševanja problemov? 

 

V zvezek reši naloge od 81 do 84 – Učbenik, str. 208. 

»Bistroumneži« pa lahko se še lotite 85., 86. in 87. naloge. 

 



NIT 

KAJ JE PRST? Učbenik, str. 119 

Tekst prepiši v zvezek.  

SESTAVA PRSTI 

Prst ali zemlja je vrhnji del Zemljine skorje. V njej so delci kamnin in 

humus. V vmesnih prostorčkih sta še zrak in voda. 

 

 

 

Iz prsti rastline dobivajo vodo, 

mineralne snovi in del kisika. Prst 

rastlinam daje tudi oporo za rast. 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1327/Prst.png
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1327/kalitev.jpg


 

Humus je zgornja plast prsti. V humusu so drobna bitja, glive, 

bakterije pa tudi večje živali (deževnik, striga ...). To so 

razkrojevalci, ki se prehranjujejo z odpadlimi deli rastlin (listi, iglice, 

vejice ...) in ostanki živali. Tako nastanejo mineralne snovi. Čim manjša 

je žival, manjši so razgrajeni delci.  

 

 

KAJ JE V PRSTI? 

V posodo damo pest prsti. Nalijemo vodo. Po nekaj urah se delčki 

kamnin in ostanki rastlin ločijo. Delčki kamnin potonejo, ostanki 

rastlin pa plavajo. Če imamo lupo ali mikroskop, pogledamo, kaj je v 

ločenih delih. 

 

 

 

Prst je bolj rodovitna, če je v njej več humusa. Taka prst je rahla, 

zračna, lahko zadrži veliko vode. 

Njive in polja imajo rodovitno prst. Da to povečamo, jih moramo 

gnojiti in jih rahljati. 
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Preriši sliko in zraven napiši sestavo; pomagaj si z zgornjo sliko. 

 

 

 

 

SLO 

Zapis v zvezke (prilepi ali prepiši) 

VELIKA ZAČETNICA 

Sem Mojca. Kot majhna sem živela v Škofji Loki, sedaj pa živimo v 

Ljubljani. Obiskujem Osnovno šolo Dravlje, moja sestrica Maja pa 

vrtec Tinkara. Zelo rada berem. Za zadnje domače branje sem 

prebrala pesniško zbirko pesnika Andreja Rozman Roze z naslovom 

Mali rimski cirkus. Pesmice so res zabavne. Najbolj mi je v spominu 

ostala pesmica Mleko. Tudi Maja že bere. Njena najljubša revija je 

Cicido. Komaj že čakava na počitnice, da se bomo odpravili na morje 

na Hrvaško. Le en problem obstaja, Hrvatov in njihove hrvaščine res 

še ne razumeva dobro. 



Obkroži besede z zeleno barvico, ki so ZEMLJEPISNA LASTNA 

IMENA, z rdečo obkroži OSEBNA LASTNA IMENA, z modro 

STVARNA LASTNA IMENA. 

Zapomni si! 

Z veliko začetnico pišemo vsa LASTNA IMENA. 

Izpiši jih v razpredelnico: 

 

OSEBNA 

LASTNA IMENA 

ZEMLJEPISNA 

LASTNA IMENA 

STVARNA 

LASTNA IMENA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

                                                        



KAKO PA ZAPISUJEMO OBČNA IMENA?      

Z MALO ZAČETNICO!!! 

 

OSEBNA 

OBČNA IMENA 

ZEMLJEPISNA 

OBČNA IMENA 

STVARNA 

OBČNA IMENA 

mama mesto film 

košarkar vas knjiga 

teta gora ustanova 

stric pokrajina drevo 

nogometaš država risanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUM    

 Prilepi ali prepiši v zvezek in ilustriraj. Lahko jo poslušaš na     

youtubu (https://www.youtube.com/watch?v=SU-d4acsmg8).       

        Slovenska ljudska pesem: 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko 

 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 

tja na gornje Štajersko. 

 

Nihče drug ne pojde z mano 

kakor drobna ptičica. 

 

S kljunčkom mi bo pot kazala, 

s perjem senco delala. 

 

Pesmice bo prepevala, 

kratek čas mi delala. 

 

Mal' počakaj, mal' ponehaj, 

da se vreme sprevedri. 

 

Vreme se je sprevedrilo, 

zdaj pa moram rajžati. 

 

Ti boš pa doma ostala, 

milo se boš jokala. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SU-d4acsmg8


 


