
SREDA, 15. 3. 2020 

MAT – ČAS – uvod 

Čas teče nič ne reče . V tem času smo spoznali že več merskih enot – dolžino, prostornino 

in maso. Sedaj je na vrsti čas.  Oglej si posnetek, v katerem boš ponovil večje enote za čas 

– leto, teden, dan. 

Zapis v zvezek                                                   ČAS 

ENOTE ZA MERJENJE ČASA: 

- sekunda 

- minuta 

- ura 

- dan  

- teden 

- mesec 

- leto  

Poišči letošnji koledar in reši naloge v DZ, str. 34, 35, 36, 37 

 

DRU – ŠOLANJE V PRETEKLOSTI 

Oglej si videoposnetek. Na njem s boš preselil v šolo, pred več kot 100 leti. Ogledal si ga boš 

2x. Prvič ga poglej v celoti. Potem preberi spodnja vprašanja ter ob drugem gledanju nanje 

odgovori v celih povedih. Vprašanj ne prepisuj.  

Napiši naslov                                                  ŠOLANJE V PRETEKLOSTI 

1. Kako so učenci pozdravili učiteljico, ko je stopila v razred?  

2. Ali so se učiteljice včasih lahko poročile? Zakaj? Katerega leta so fizično/telesno kazen 

prepovedali? Leta 1870. 

3. Od katerega leta naprej je bila šola OBVEZNA za vse otroke?  

4. Bodi pozoren na to, kako učenci v klopeh sedijo. Zakaj so otroci morali tako 

sedeti(roke za hrbtom)?  

5. Katere kazni se je poslužila učiteljica v posnetku?  

6. Ali je bila šola ločena po spolu? – da so v šolo hodili le fantje ali pa samo dekleta?  

7. Kako so imenovali šolska pravila?  

 

 

https://youtu.be/tXsyNJI24QE
https://www.youtube.com/watch?v=08joq1tmtQE


SLJ – BESEDE NAGAJIVKE – NAREK 

V zvezek napiši naslov  NAREK .  

Nato pozorno prisluhni.  Zapiši 6 povedi po nareku – posnetek. Pazi na zapis velike začetnice, 

ločil, besed nagajivk in lepopis. 

Najprej povedi po nareku zapiši. Nato posnetek še enkrat poslušaj in ob poslušanju preveri 

svoj zapis.  

Naloga. 

 Z rumeno barvico pobarvaj črko e, ki jo izgovarjamo kot polglasnik.  

Povedi, ki si jih narobe zapisal še enkrat pravilno zapiši.   

 

Rešite vprašanj pri DRU  in nareka pri SLJ najdeš v drugi priponki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEWLvNI3Sf4&t=10s

