
ČETRTEK, 23.4. 2020 

   

Danes  dobiš  prve goste.  Napiši jim pismo dobrodošlice. Pismo naj ima vse 

sestavine, glej SDZ slovenščine str. 86.  Poleg tega pazi, da bo pismo vljudno, 

pravopisno pravilno. 

Pismo napiši na list, shrani ga v mapo. 

Vsako gostišče ima tudi svoj hišni red.  

Napiši ga. Naj bo prijazno, ne uporabljaj samo prepovedi. Napiši vsaj 5 pravil hišnega 

reda. 

Primer: V gostišče ne vstopamo z umazanimi čevlji. →V gostišče vstopamo s čistimi 

čevlji.  

Prijava gostov 

Na tvoji turistični kmetiji bo prvomajske praznike preživelo 5 družin. 

Družina Novak 2 odrasla 2 otroka do 12 leta 
starosti 

 

Družina Babič 3 odrasli 1 otrok do 12 leta 
starosti 

1 otrok do 18 leta 
starosti 

Družina Slak 2 odrasla 2 otroka do 12 leta 
starosti 

1 otrok do 18 leta 
starosti 

Družina Knez 
 

1 odrasel 2 otroka do 12 let  

Družina Kovač  2 odrasla  3 otroci do 12 leta 
starosti 

 

 

Ponudba izletov 

Ponudil jim boš kolesarjenje, obisk bližnjega gozdička, in obisk drugih krajev  z 

avtobusom.  

V poljubni tehniki nariši varno opremljeno kolo. Iz odpadne embalaže izdelaj tri 

prometne znake. 

 



 

 

 

 

 

Goste moraš seznaniti z gozdnim bontonom. 

Dopolni opozorilne table. Nalogo preriši na list, list spravi v mapo. Razloži, kaj 

pomenita spodnja znaka.  

 

    



 

 

 

Goste moraš naučiti, kako se bere vozni red (tega ne vedo, ker za prevoz 

uporabljajo samo avtomobil). Spomni jih, da imaš ekološko kmetijo, ki skrbi tudi za 

okolje, zato en teden ne bodo uporabljali avtomobila. Do krajev, ki jih želijo obiskati, 

bodo prišli z javnim prevozom -  avtobusom. 

Kako se bere vozni red pa se moraš najprej naučiti sam. 

To imaš napisano v SDZ slovenščine str. 112. 

Reši naloge na str. 112,113,114 /9,10,  

 Za svoje goste načrtuj nedeljski izlet iz svojega kraja (tam, kjer je tvoja turistična 

kmetija) v Ljubljano z avtobusom (zgled naloga 11 na str. 114). 

 



Organiziral boš  ekskurzijo in goste z avtobusom odpeljal na ogled muzeja v 

Ljubljani.  

Vstopnina za eno osebo je 4 evre (tudi otroci do 18 leta plačajo 4 evre), otroci do 12 

leta pa plačajo polovično ceno. Na izlet so se prijavili vsi gostje. (Poglej si spisek 

gostov, ki ga kot lastnik moraš imeti). 

Koliko evrov bodo vsi skupaj plačali za vstopnino? 

Družina Novak in družina Babič sta se odločili, da si bosta privoščili tudi kosilo. 

Skupni račun je znašal 108 evrov. Koliko je moral plačati vsak član družine?    

 

Plačilo 

Prvomajski prazniki so hitro minili. Na tvoji kmetiji so gostje preživeli 7 dni.  

Družine so bile z obiskom zadovoljne in želijo plačati svoje bivanje. 

Cenik storitev 

 odrasli Otroci do 12 leta Otroci do 18 leta 

Polpenzion (zajtrk, 
večerja) 

48€ 28€ 39€ 

Poln penzion (zajtrk, 
kosilo, večerja) 

59€ 36€ 41€ 

 

Lažje naloge  

 *Družina Novak je izbrala polpenzion, družina Babič pa poln penzion.  Izračunaj.  

  Koliko je v enem dnevu plačala družina Novak?  Koliko v enem tednu? 

  Koliko je v enem dnevu plačala družina Babič? Koliko v enem tednu? 

  Koliko sta v enem dnevu plačali obe družini skupaj?  Koliko v enem tednu? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Težje naloge 

*Družina Novak, Slak in Knez so izbrali polpenzion, družini Kovač in Babič pa poln 

penzion. Kolikšen je tvoj prihodek v enem dnevu? 

Za izdatke si porabil  
1

3
    enodnevnega prihodka. Koliko evrov ti je ostalo? 

Koliko si zaslužil v enem tednu (ne pozabi odbiti 
1

3
  izdatkov) ? 

 

Prvi gostje so zadovoljni zapustili tvojo kmetijo in zagotovili so, da se bodo še vrnili, 

pa še dobro reklamo bodo naredili. 

Tvoje delo pa še ni končano… 



Kmetijo moraš nekoliko obnoviti, popraviti. 

V občini so se odločili, da bodo tudi popravili cesto, ki vodi do tvoje kmetije. 

Delavci morajo v štirih dneh asfaltirati 70 km ceste. Prvi dan so asfaltirali 10 km. 

Drugi dan so asfaltirali dvakrat več kot prvi dan. Tretji dan so asfaltirali 2 km manj kot 

prvi in drugi dan skupaj. 

Koliko km še morajo asfaltirati četrti dan? 

*Delo so nadaljevali še peti dan. Zaradi dežja so asfaltirali polovico manj kot četrti 

dan. Koliko km ceste so asfaltirali v petih dneh? 

 

Odpravljaš se na sestanek vseh lastnikov turističnih kmetij. Sestanek se bo začel ob 

9. uri. 

Za vožnjo do Ljubljane potrebuješ 100 minut. Ob kateri uri se moraš odpraviti, če 

želiš priti na sestanek 10 min pred začetkom sestanka? 

 

Na svoji kmetiji imaš postavljena tudi dva termometra. 

 

 Temperatura v vremenski hišici                                          Temperatura v gostišču  

 

Odčitaj temperaturi in ju zapiši v preglednico. 

 Vremenska hišica 
 

Gostišče 

Temperatura °C  
 

 

 



Za koliko stopinj Celzija je temperatura v gostišču višja od temperature v 

vremenski hišici? 

 

Raztrgalo se je nekaj namiznih prtov. Ugotovil si, da bo potrebno zamenjati obrobe. 

Prt je dolg 2m in širok 1m. Koliko m obrobe moraš kupiti za en namizni prt?  Kaj 

pa za 5 prtov? 

 

Po temeljitem pregledu, si se odločil, da boš v dveh kopalnicah zamenjal ploščice.  

Ena kopalnica ima obliko kvadrata, stranica meri 2m.  Druga kopalnica ima obliko 

pravokotnika in meri v dolžino 3m v širino pa 2m. Koliko 𝒎𝟐  ploščic moraš kupiti, 

če želiš menjati ploščice v obeh kopalnicah? 

Dela je kar veliko, zato se nikar ne obotavljaj…..  

Do 4. maja moraš oddati: 

- vse matematične naloge današnjega dne (napisane v zvezek ali na list), 

- pismo dobrodošlice, 

- hišni red, 

- vse naloge, ki jih nisi še oddal. 

 

Danes je še en poseben dan- Svetovni dan knjige 

Dan knjige je posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter 

intelektualne lastnine. lastnine. Hkrati pa je želja spodbuditi ljudi, še posebej mladino, 

da odkrije užitke branja in pridobi spoštovanje do prispevkov teh, ki so s svojimi deli 

pripomogli k družbenemu in kulturnemu napredku človeštva. Slovenija je ena redkih 

evropskih držav, ki praznik knjige praznuje en teden. Svetovni dan knjige je razglasil 

Unesco leta 1995. 

 

Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje 

glavo." Mongolski pregovor 

 

 

 

   



                                                      
         

 

    

 

                    

    

                                                 

     

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni! Dobila sem že nekaj nalog iz prejšnje ure (UČ str. 85 / vaja 8 b, c). Kar 

pogumno – pošljite, da jih pregledam. 

 

1. V torek smo se naučili, kako povemo, da nekaj v kraju je oz da nečesa v kraju ni.  

    Spodnjih povedi ni potrebno prepisati v zvezek, saj smo razlago imeli že v torek in  

    imate podobno že napisano. Samo preberite jih in ponovite snov: 

 

There is a church. 

There isn't a zoo. 

Is there a museum? Yes, there is. / No, there isn't. 

 

Tako povemo, ko govorimo o eni stvari ali zgradbi. 

 

There are two banks. 



There aren't any parks. 

Are there shops?     Yes, there are. / No, there aren't. 

 

Tako povemo, ko govorimo o več stvareh ali zgradbah. 

 

Za utrjevanje boste sedaj rešili DZ str. 85 / vaja 8. Rešitve sledijo naslednjo uro. 

 

 

2. Danes bomo ponovili še snov o predlogih kraja, katere smo se učili v 4. razredu. 

 

    V zvezek napišite nov naslov in prerišite slike. Če imate možnost slike natisniti, jih 

    nato izrežite in zalepite v zvezek. 

 

                             Prepositions of place                  23rd April, 2020 

 

                          

          on                          in                         under              between 
         (na)                                  (v)                                    (pod)                          (med) 

 

 

                                                                      

   next to                      behind                                opposite 
   (zraven)                                   (zadaj)                                               (nasproti) 

 

 

Za ponovitev te snovi pa rešite DZ str. 84 / vaja 7. Pozorno preberite povedi. 

Pomagajte si z gornjimi slikami in poimenujte zgradbe. 

 

Za danes bo to vse. Želim vam lepe in brezskrbne počitnice! 

 

 

 

           


