
SREDA- 1. 4. 2020 

 

SLJ – OPIS RASTLINE (utrjevanje) 

DRU- PRETEKLO JE ŽE VELIKO ČASA 

LUM- KIPARSTVO  

ŠPO- Igraj se z žogo na različne načine 

 

SLJ- PRIPRAVA NA OPIS RASTLINE 

V tem tednu boš vadil/ vadila opis rastline. 

 

1. Izberi si rastlino in na spletu ali v strokovnih knjigah poišči podatke. Danes je tvoja naloga, da 

pripraviš miselni vzorec in preglednico. Piši v zvezek. Pomagaj si z delovnim zvezkom.  

Veliko dobre volje pri delu želim.  

 

 

DRU- KOLIKO ČASA JE MINILO? ZGODOVINSKA OBDOBJA 

1.Reši uganko:  

Se oglaša, pa ne govori,  

kaže, pa ne vidi,  

gre, pa nikamor ne pride.  

                                

Ura nam kaže čas (sekunde, minute, ure). 

 Tudi današnji dogodki bodo jutri zgodovina.  

Kaj se je danes zgodilo (v Sloveniji, v svetu)?  

Poišči  informacije s pomočjo časopisov ali spleta (informacijo prilepi ali zapiši v zvezek).  

 

 Čas človeštva je dolg več kot dva milijona let.  

Kako lahko prikažemo ta čas?   

S časovnim trakom, da si vso to dolžino obstoja človeštva lažje predstavljamo. 

 

2. Preberi besedilo v učbeniku  Zgodovinska obdobja. 

Preteklost človeštva je razdeljena na več zgodovinskih obdobij: prazgodovina, stari vek, srednji vek, 

novi vek, moderna doba ali sodobnost. 

 Razporeditev zgodovinskih obdobij in nekaterih dogodkov si lahko pogledaš na spletni strani 

https://www.goconqr.com/en/p/2223699-zgodovinska-obdobja-flash_card_decks 

3.Reši nalogo (Zgodovinska obdobja), ki jo najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si. 

4. ZAPIS V ZVEZEK : Prepiši MORAM VEDETI str. 79, na vprašanja ustno odgovori. 

 

 

https://www.goconqr.com/en/p/2223699-zgodovinska-obdobja-flash_card_decks
http://www.radovednih-pet.si/


 

LUM – kiparstvo 

1. Malo pobrskaj po stričku » Guglu« o kiparstvu, če boš imel čas seveda  

 

Lahko se pa kar sam/sama spremeniš v kiparja.  Prilagam recept za slano testo in veselo na delo. 

 

 

Pripomočki za pripravo slanega testa: 
 skleda 

 jedilna žlica 

 tehtnica 

 pekač, obložen s papirjem za peko 

 pečica 

 mreža za ohlajanje (ni pa nujna) 

Sestavine za pripravo slanega testa: 
 300 g moke (gladka, bela) 

 300 g soli 

 2 dl vode 

 1 žlica olja 

Postopek priprave slanega testa 
Postopek priprave slanega testa je sila enostaven.  V skledo odmerimo vse sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo 

skupaj. Ko se začne kazati oblika kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno površino (lahko jo še 
malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa. 

Testo je pripravljeno, da iz njega skupaj z družino oblikujete poljubne izdelke. Lahko je to vaza, rožica, figurica 
živali, lahko spletete venček, naredite koralde, okraske za novoletno jelko, … Kar želite! 

 

 


