
SREDA, 13. 5. 2020 

 

 
 

DRU   

      

 

 

 

         

1. Preberi učno snov v Učbeniku str. 78, 79 

2. V zvezek napiši naslov  Zgodovinska obdobja 

 

- Prazgodovina 

- Stari vek 

- Srednji vek 

- Novi vek 

- Moderna doba 

 

Odgovori na vprašanja: 

1. Katero zgodovinsko obdobje je najdaljše? 

3. Kdaj se je pojavil prvi človek? 

4. Kaj proučuje zgodovina? 

5. Kaj je časovni trak? Kaj prikazuje časovni trak v učbeniku za  stari vek? 

 

Reši naloge v SDZ str. 84,85 

Sledovi preteklosti 

 Preberi besedilo in reši naloge v SDZ str. 86,87 

 Nadaljuj seminarsko nalogo.  



MATEMATIKA 

Nadaljuj s preverjanjem znanja. Vsak dan tudi vadi pisno deljenje z 

dvomestnim številom.  

Matematični izziv: 

Petošolci bodo dobili novega sošolca. Ugibali so, kakšne barve oči in las ima ter ali 

nosi očala. Sestavili so preglednico. 

 

Barva oči Očala Lasje 

modra ima So skodrani 

rjava nima Niso skodrani 

zelena ima So skodrani 

siva nima So skodrani 

  

Učiteljica jim je povedala, da ima novi sošolec skodrane lase, da nosi očala in nima 

modrih oči.  

Kakšne barve oči ima novi sošolec? 

 

 

SLOVENŠČINA 

Poglej, kaj vse znaš 

SDZ str.  86, 87, 88, 89,90, 91 

      

Rešitve dobiš jutri.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesečno nalogo 

za maj (zadnjo!) pošlji v petek, 22.5. 

 

SOLUZIONI   della verifica 

Rešitve preverjanja znanja 

 

Preglej svoje rešitve, popravi napake, če jih imaš, vsaka pravilna rešitev je 
vredna 1 (eno) točko. Pravopisnih napak ne boš upošteval (dvojne črke, chi, 
ghe….) , popraviti pa jih moraš.  

V zvezek napiši Correzione (poprava) in pravilno prepiši vse besede, ki si jih 
napačno napisal. 

Na koncu seštej točke (pravilne rešitve). 

Možnih je 21 točk (punti):  19 – 21 = 5 

                                                        17 – 18 = 4 

                                                        13 – 16 = 3 

                                                        10 – 12 = 2 

                                                           0 – 9 = 1 

Si zadovoljen? Sei contento? 

 

 

1°  compito: 5 punti 

risanke 

i documentari 

športne oddaje 



akcijski filmi 

i film gialli 

 

2°  compito: 4 punti 

1. Scusi, sa dove ve’ il museo? 

2. Giri a sinistra e poi a destra. 

3. Grazie e arrivederci. 

4. Arrivederci. 

 

3° compito: 4 punti 

a destra 

di fronte 

accanto (vicino) 

 

4° compito: 8 punti 

i giardini pubblici 

la stazione 

il museo 

la chiesa 

l’ospedale 

la posta 

l’edicola 

la scuola 

 

 

 


