
Dobro jutro ti želim! 

Ali si se že spopadel z izzivom. Oglasne deska že komaj čaka, da boš nanjo prilepil  dokaz o 

opravljenem izzivu. 

Kaj boš danes delal?  

SLJ – Večpomenke, enopomenke 

 

V tem tednu boš spoznal spet nekaj novega o pomenu besed. Spomni se, učil si se že o 

nadpomenkah, podpomenkah, protipomenkah, sopomenkah. Spodaj imaš navodilo za 2 uri, 

torej  danes in jutri. 

Preberi spodnji  stavek in ga poskušaj razložiti po svojih besedah. 

GORI NA GORI GORI.  

1. ura    Večpomenke 

 

1. V zvezek napiši naslov Večpomenke in datum, nato naredi  spodnje naloge. 

2. Razloži pomen besede večpomenka in zapiši primer. Za pomoč: prst (imamo ga na 

roki,  lahko je rodovitna). 

3. Kaj misliš, kje bi lahko  poiskal razlago pomena besede? 

4. Odpri učbenik, preberi  besedilo ter si oglej slike na straneh 46 in 47. V besedilu boš 

spoznal več pomenov besede kralj. 

Izpiši vse pomene, npr.: kralj – vladar v nekaterih državah 

Ko to narediš preveri  v učbeniku na str. 48. zgoraj (opisane imaš 4 razlage besede 

kralj, tako kot to vidiš v slovarju),  če nisi napisal pravilno, popravi (piši samo, kar je 

sivo tiskano, preberi pa vse). 

Oglej si, kaj vse izveš  v slovarju pod opisom besede (besedo, njeno sopomenko, 

zglede in razlago) 

5. V zvezek prepiši: Veliko besed ima več pomenov, imenujejo se večpomenke. 

Beseda, ki jo uporabljamo za že znano poimenovanje, se zaradi povezanosti ali 

podobnosti z že poimenovanim začne uporabljati za nov pomen.  

6. Za vsako izmed besed JEZIK, LUČKA, LIST, ŠOLA tvori dve povedi tako, da bo iz 
sobesedila razviden pomen večpomenke.  Lahko si pomagaš s SSKJ. 

npr.: Ne vem, zakaj me danes tako boli pod lopatico.  Moj bratec je dobil novo lopatico in 
kanglico. 

Ali veš, da večpomenkam rečemo tudi ENAKOPISNICE. Pomisli, zakaj?  

2. ura – Enopomenke 

1.   Zdaj že dobro veš, kaj so to večpomenke.  Zapiši en primer. 

2.   Preberi  besedilo na strani 48 spodaj.  O katerih besedah  govori besedilo? 



4.    V zvezek zapiši naslov   Enopomenke, datum in zapiši: 

Enopomenka je beseda, ki ima samo en pomen. 

5.  Na UL reši naloge za utrjevanje (lahko ga tudi prepišeš, pri križanki potem zapiši 

samo definicijo besede in  zraven geslo). 

 

MAT -  Premica in krožnica 

 

Do sedaj si se naučil že kaj je polmer, kaj premer in kaj tetiva. 

1. V zvezek napiši naslov Premica in krožnica in datum in za ponovitev nariši 

krožnico, označi polmer, premer in tetivo, ki ni enaka premeru. 

2. Danes boš spoznal poimenovanje treh premic, ki ležijo v isti ravnini kot krožnica. 

3. Odpri delovni zvezek na strani 96, oglej si sliko v vijoličnem okvirju, preberi 

besedilo in preriši risbo v zvezek. Ne pozabi označiti središča (na risbi ni označen). 

Spodaj  napiši: 

- Premica, ki  ima s krožnico 2 skupni točki, krožnico seka in se imenuje SEČNICA 

ali SEKANTA. 

- Premica, ki se krožnice dotika v eni sami točki se imenuje TANGENTA. 

- Premica, ki nima s krožnico nobene skupne točke se imenuje MIMOBEŽNICA 

(gre mimo) 

4. V zvezek nariši: 

- krožnico s polmerom 3 cm in nariši sekanto. Označi točke in središče. 

- krožnico s premerom 7 cm in nariši tangento. Označi točko in središče. 

- krožnico s premerom 5 cm in nariši mimobežnico. Označi središče. 

5. Za utrditev znanja reši 1. in 2. nalogo v DZ na strani 96. 

 

Naloge na strani 97 in 98, bomo reševali skupaj v četrtek preko video konference. 

Natančna navodila boste še dobili. 

 

 

ŠPO 

 

Danes želim, da se res pošteno razmigaš, zato naredi naloge na spodnji povezavi.  

                  https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU 

                  Potrudi se in vadbo naredi v celoti. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU


NIT-  ŽIVINOREJA 

 

1. Oglej si slike  in razmisli, kaj predstavljajo.   

 

 

                            

 

              

 

2. Odpri učbenik na strani 78 in 79 in 80,  preberi vsebino in si oglej slike. 

3. V zvezek napiši naslov Živinoreja in datum in  zapiši: 

Večina hrane pridelamo na kmetijah in velikih farmah. Na teh gojijo 

kulturne rastline in redijo domače živali kot so: govedo, ovce, prašiči, 

perutnina, zajci…Torej se ukvarjajo z živinorejo. Sem spada govedoreja, 

ovčjereja, prašičjereja, zajčjereja, perutninarstvo…  

4. Izpolni učni list. 

 

Naj bo to za danes vse. NI tako veliko dela, kot je navodil.   

Pa še ena misel: 

Včasih je objem vreden več  

kot tisoč besed.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pozitivnemisli.com/quote/19279/18-april
https://pozitivnemisli.com/quote/19279/18-april


 

 

 

 

   

 


