
TOREK– 31. 3. 2020 

 

NIT: ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA 

ŠPO: PLES ( pleši, pleši in še enkrat pleši na svojo najljubšo glasbo) 

MAT: ČAS 

 

NIT (UČ str. 72,73) 

1. Preberi spodnje trditve.  

Razlika med letnimi časi. 

Ljudje nosimo oblačila. 

Oblačila izbiramo glede na letni čas. 

Nekatere živali imajo perje, druge dlako. 

Divje živali se prilagajajo dejavnikom okolja v določenem letnemu času. 

Nekatere živali zimo prespijo, druge pozimi odletijo iz naših krajev. 

Domačim živalim nudimo zavetje pred dežjem in snegom. 

Volkovom jeseni zraste gosta dlaka, ki jim pomaga ohranjati toploto v hladnih zimskih dneh. 

KAJ UGOTOVIŠ?.... Živa bitja se prilagajajo okolju.  

 

2. Oglej  si film z naslovom Legvani in življenje v vodi. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na 

www.radovednih –pet.si.  

3. Preberi besedilo (stran 72, 73), ustno odgovori na vprašanja, pomagaj si s »stričkom Guglom«   

4. ZAPIS V ZVEZEK:  

 

ŽIVA BITJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA UČ 72, 73 

 

Živali so pred temperaturnimi vplivi zaščitene: 

 

 

s kožuhom            perjem        maščevjem 

 

= služi kot toplotna izolacija in zmanjšuje toplotne izgube. 



 

MAT: ČAS (SDZ 98, 99, 100, 101) 

1. PREBERI STRIP na strani 98 

 2 MIN SPREHOD  Razmišljaj…… ustno odgovarjaj  

Koliko dolgo običajno učenci pišejo spis?         Koliko traja ena šolska ura?       Je to več ali manj od 

običajne ure?     Za koliko?        Koliko trajata dve šolski uri?       Koliko je to ur in minut? Je to več ali 

manj od ure in pol? 

Koliko ur in minut piše spis Jaka?       Koliko minut še manjka, da ga bo pisal dve polni uri?      Kako 

imenujemo ure s kazalci in kako ure brez njih (z računalniškim prikazom)? Analogne in digitalne. 

Poznaš še kakšne?   Npr. peščena ura, sončna ura. da si bodo to zapomnili.  

2. SDZ 2, str. 99, 100 

 Preberi besedilo v modrem polju. Spodaj ( v DZ)  si oglej razlago pretvorbe.  

 

Za potrditev pretvorbe iz ene ure v sekunde napišemo in izračunamo račun 60 · 60 in za 105 minut  

105 · 60. 

KATERE DALJŠE ČASOVNE ENOTE ŠE IMAMO?  ( dan, teden,…..) 

- Reši 1., 2. in 3. nalogo ter 1. in 2. nalogo na strani 101 

*Dodatna naloga: reši vse naloge do konca DZ. 

3. ZAPIS V ZVEZEK 

ČAS 

1 min = 60 s 

1 h = 60 min 

dan = 24 h 

teden = 7 dni 

mesec = 28, 29, 30 ali 31 dni 

leto = 365 ali 366 dni (ko je leto prestopno) 

 

Analogna ura ima kazalce, digitalna jih nima.  

Angleška oznaka za dopoldne je AM, za popoldne PM (npr. 18.32 = 6.32 PM). 

 


