
SREDA, 20. 5. 2020 

DRU  Zapis v zvezke 

KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI? Učbenik, str. 80 

Ostankom preteklosti pravimo zgodovinski vir. 

Poznamo več vrst zgodovinskih virov. 

 

 

Strokovnjaki, ki znanstveno proučujejo zgodovinske vire so 

zgodovinarji. 

Arheolog je človek, ki preučuje izkopanine. 

Kulturna dediščina so zgodovinski viri naroda in vsega človeštva. 



Preberi in odgovori na vprašanja. 

Zgodovinska dejstva o nastanku Rima 

Na sedmih gričih ob reki Tiberi je bilo več kmečkih naselij. Sčasoma 

so se naselja povezala in nastalo je mesto Rim. Mestu so vladali kralji. 

 

Legenda o nastanku mesta Rim 

Romul in Rem sta bila dvojčka, ki ju je dal njun stric vreči v reko 

Tibero, kajti zbal se je, da bi zasedla prestol v mestu Alba Longa. 

Košara z otrokoma se je pod sedmimi griči zapletla v ločje, dvojčka 

pa je našla volkulja in ju hranila s svojim mlekom. Odrasla sta pri 

pastirjih. Na mestu, kjer ju je našla volkulja, sta ustanovila mesto 

Rim. Romul je, potem ko je ubil svojega brata, postal prvi rimski kralj. 

a) O čem govorita oba vira? Obkroži. 

O poplavljanju reke Tibere. 

O tem, kako je nastalo mesto Rim. 

O bratih dvojčkih. 

b) Kateri podatki so enaki v obeh virih? Obkroži. 

volkulja        pastirji       sedem gričev       kralji 

kmečka naselja       reka Tibera        Romul in Rem 

V katerih podatki se vira razlikujeta? 

 

 

c) V katerih podatkih se vira razlikujeta? 



č) Ali lahko verjamemo vsemu, kar preberemo, slišimo, vidimo? 

 

 

d) Kateremu od zgornjih virov verjameš ti?  

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

MAT  Zapis v zvezke, glej U. str. 201, 202 

MERIMO PROSTORNINO 

PROSTORNINA določa del prostora, ki ga telo napolni. Označimo jo 

z V. 

Enote, ki jih uporabljamo za merjenje prostornine, imenujemo VOTLE 

MERE. 

     hl                      l                   dl                   cl                  ml 

HEKTOLITER    LITER      DECILITER     CENTILITER   MILILITER 

Za lažjo predstavo: 

 



 

 

 

 

Pretvorniki: 

 

 

 



 

 

 

 

Učbenik, str. 203/ naloge od 41 – 52 po izbiri. 

 

 

Reši učni list ali ga prepiši. Pomagaj si z razpredelnico. 

 

 



SLJ   Učbenik, str. 116, 117 

Zapis v velike zvezke 

ŠTEVILO IN SPOL PRIDEVNIKA 

Izpiši pridevnike: 

Minka je na travniku odtrgala belo marjetico.  _________________ 

Minka je na travniku odtrgala beli marjetici.   _________________ 

Minka je na travniku odtrgala bele marjetice.  _________________ 

Kaj opaziš? 

 

 

Izpiši pridevnike: 

Na drevesu sem opazovala poskočno veverico. _________________ 

Na drevesu sem opazovala poskočnega volka.  _________________ 

Na drevesu sem opazovala poskočno dete.      _________________ 

Kaj opaziš? 

 

 

PRAVILO O PRIDEVNIKU V PRIMERJAVI S SAMOSTALNIKOM 

Tako kot samostalnikom lahko tudi pridevnikom določimo število in 

spol. Pridevnik, ki stoji ob samostalniku moškega spola, mora biti v 

moškem spolu. 



 Pridevnik, ki stoji ob samostalniku ženskega spola, mora biti ženski 

spol. 

 Pridevnik, ki stoji ob samostalniku srednjega spola, mora biti srednji 

spol. 

Število pridevnika je odvisno od števila samostalnika. Zato ima 

pridevnik za vsako število svojo obliko; torej ima tri oblike za števila. 

Npr. je zanimiv 

       sta zanimiva 

        so zanimivi 

 

Vstavi pravilno obliko samostalnika in pridevnika. 

____________ __________ še nismo naredili. (kolesarski izpit) 

____________ __________ je končno konec. (zimski dnevi) 

____________ __________ sem bil na morju. (prejšnja sobota) 

Najbolj čitljiva je  ____________ __________. (Mojčina pisava) 

Mama je spekla ____________ ___________. (sadna torta) 

V četrtem razredu smo se preselili v _________ __________. 

(nova učilnica) 

Urar proda največ __________ ___________. (ročna ura) 

V Merkatorju so prodali največ ___________ ___________. 

(velikonočni zajček) 

Moje __________ __________ so nekam izginile. (pisana elastika) 

V nedeljo najraje pojem ___________ __________. (mamina juha) 



ŠPO 

Ukvarjaj se s svojim najljubšim športom vsaj 30 min. 

 


