
SREDA, 6.5. 2020 

 

 

SLOVENŠČINA 

SDZ str.78 

Preberi pogovor med Zalo, Jakom in Filipom. 

2. naloga 

Preberi besedilo in ga prepiši s pisanimi črkami.  

Prepiši v zvezek 

Kako pišemo svojilne pridevnike iz osebnih lastnih imen?              
SDZ/78-81 

 

Osebna lastna imena pišemo z veliko začetnico.   -> Marko 

 

 

Iz osebnih lastnih imen lahko tvorimo svojilne pridevnike. 

 

Pišemo jih tudi z veliko začetnico.            -> Markov vrt 

 

Osebnemu lastnemu imenu dodamo pri: 

 

 

moškem imenu                                       ženskem imenu 

 

- ov           - ev                                      - in 

 

Juretov     Mihčev                             Metkin 



 

Reši naloge na str. 79, 80/10. 

Reši nalogo str. 80/11.  Končnice obkroži (-in, -ov/-ev). 

 

MATEMATIKA 

Dvomestni deljenec, dvomestni delitelj 

Oglej si razlago pisnega deljenja na spodnji povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ej4r8wIev8&feature=youtu.be 

 

Prepiši v zvezek 

 

Reši naloge v SDZ str. 12/1 

                                       13/2 

 

DRU  

zapomni si datum 6. 5., ko si dobil/a navodila za 

seminarsko nalogo. 

V tem mesecu boš izdelal seminarsko nalogo. Glej spodnja navodila.  

Izdelano nalogo boš predstavil v začetku meseca junija.  

                                                                     Kako izdelam  

                             SEMINARSKO NALOGO  

https://www.youtube.com/watch?v=8Ej4r8wIev8&feature=youtu.be


PRIPRAVA NA IZVEDBO 

1. Najprej poišči ustrezno literaturo in slikovno gradivo (učbenik,  SDZ,knjižnica, 

svetovni splet, intervju…) 

2. Izdelaj osnutek 

3. Pokaži svojo zamisel staršem, starejšemu bratu, sestri… 

4. Če si z osnutkom zadovoljen, začni s pisanjem naloge. 

SEMINARSKA NALOGA 

1. Izdelaj naslovnico. 

2. Napiši uvod ( zakaj si se odločil/a za temo, kaj pričakuješ, kako boš (si) delal, 

kdo ti bo(je) pomagal, kaj novega znaš…) 

3. V osrednjem delu zapiši podnaslove, zanimive opise in svoje ugotovitve….  

Primer:  

  Naslov seminarske naloge:  Piran – obzidno mesto 

* Predlog podnaslovov: 

- Piran v preteklosti. 

- Ostanki obzidja- kje  (lahko tudi načrt ). 

- Poimenovanje in opis. 

- Zanimivosti ( npr. obzidna mesta v Sloveniji….). 

4. Napiši zaključek, ki naj vsebuje kratek povzetek naloge in lasten pogled na 

obravnavano temo.  

5. Na zadnjo stran napiši vire. Pri delu moraš obvezno uporabiti najmanj en pisni 

vir ( knjiga, leksikon, enciklopedija, članki iz revij…) 

Po abecednem redu avtorjev zapiši literaturo, ki si jo uporabil.  

Primer: 

VIRI:  

a) knjiga    

Avtorjev priimek, ime, naslov dela, kraj, založba , letnica 

Kocuvan, E. : Rimljan sem. Ljubljana: DZS, 1994 

b) članek v reviji 



Priimek, ime. Naslov članka. Naslov revije, letnik izhajanja, številka revije, 

izdajatelj, kraj, leto, strani 

ŠEMROV, Andrej. Od antike do Celjanov. Gea. 2007, letnik XVII, oktober, 

Mladinska knjiga, Ljubljana, 2007, 72-73. 

c) viri z interneta 

PRIIMEK, ime. Natančen spletni naslov. Datum dostopa. 

TEME SEMINARSKIH NALOG: 

Prazgodovina (življenje ljudi v prazgodovini, železna doba, doba 

kovin…), 

Prazgodovinske arheološke najdbe na Slovenskem (Divje babe, 

situla Vače, Mostiščarji…), 

Stari vek - Rimska država, 

Rimljani  na slovenskem ozemlju, 

Srednji vek - Življenje v srednjem veku (življenje na gradu ali 

življenje v mestu) 

Srednjeveška mesta na Slovenskem, 

Novi vek-( industrija, izumi, prva tiskana knjiga v slovenščini, 

slovenske dežele v tistem obdobju…), 

Sečoveljske soline, 

Morska biološka postaja, 

Nastanek države Slovenije,  

Koper, 

Izola, 

Piran, 

Turistično potovanje ob obali, 

Znamenitosti Slovenije, 



Luka Koper, 

Pomorski muzej Sergej Mašera, 

lahko pa si temo izbereš tudi sam. 

Primer podnaslovov LUKA Koper: 

- splošno o prometu (kaj je promet, vrste prometa, prometna sredstva… 

- pristanišče (splošno), 

- Luka Koper (lega,  splošni podatki, terminali, vrste tovora..), 

- povezava z notranjostjo, 

- zanimivosti… 

Primer podnaslovov Morska biološka postaja (MBP): 

- lega , kdaj je bila ustanovljena 

- Zgradba, zaposleni 

- dejavnosti , mednarodna sodelovanja 

- oprema 

- Dan odprtih vrat 

- zanimivosti…  

Primer podnaslovov  Sečoveljske soline 

- Lega 

- Zgradba solin 

- Delovanje, orodja  

- Soline v preteklosti ( zgradba hiše, dejavnosti…) 

- Soline danes (muzej, solinarski praznik) 

 

KRITERIJI 

Ustrezno navedeni viri 

Izbira podatkov in interpretacija (ustrezna in dovolj obširna vsebina, navedeni vsi 

koraki,  smiselno povezani, zaokrožena celota, zanimivosti) 

Grafična in pisna podoba (preglednost, pravopisna pravilnost, ustrezna velikost 

črk, čitljivost pisave, enoten zapis za naslove in podnaslove, ustrezno slikovno 

gradivo, zapis pod slikovnim gradivom, estetski videz) 

Predstavitev (jezikovna pravilnost, samostojnost, prepričljiva in razumljiva razlaga, 

stik s poslušalci) upoštevanje dogovorjenega časa, navedba virov in literature 

 

 



Sedaj znam, vem 

1. Samostojno načrtovati dejavnosti za dosego cilja. 

2. Predlagati, poiskati in uporabiti različne vire za pridobivanje 

podatkov. 

3. Zbirati podatke. 

4. Zapisati, urediti, predstaviti zbrane podatke. 

5. Razložiti (utemeljiti, kritično presojati, vrednotiti podatke, 

sklepe, vire). 

6. Prepoznati učinkovitost uporabljenih dejavnosti pri 

raziskovanju (ugotoviti, kaj je bilo učinkovito in zakaj). 

 

 

 

 
 

Pomembno obvestilo 

V petek, 8.5. , bom pripravila kratko preverjanje znanja zadnjih dveh učnih 

enot: La televisione, In citta'.  

Zato boš danes še utrjeval učno snov. 

Odpri del. zvezek na str. 25 in reši obe nalogi: 

Nal. 2: preberi dialoge in napiši številke na sličico k zgradbi, ki je omenjena v 

dialogu 

Nal. 3: napiši števila po vrsti, kakor si sledijo povedi v dialogu 

Podobna naloga je v učbeniku na str. 61, nal. 8: uredi po vrsti povedi v dialogu, 

napiši številke od 1 do 6. 

Ti je uspelo pravilno pobarvati osebe v nal. 7 na str.60? 

Tukaj je rešitev: 



zgornja vrsta hiš: Blu, Marroni, Grigi, Neri 

spodnja vrsta hiš. Bianchi, Verdi 

Podobna naloga je v del. zvezku na str.26. Tvoja naloga je, da pozorno prebereš 

povedi in ugotoviš kje živijo družine, ki imajo priimke po barvah. Nato pobarvaj 

hiše. 

 


