
ČETRTEK, 9. april 

MAT – Pošlji mi v pregled besedilne naloge DU str. 79/25., 26. in 27. naloga 

SLJ – UČNI LIST 

1. Ob televizijskih sporedih najdeš tudi delne obnove kakšnega filma ali druge zanimive 

oddaje. Razmisli, čemu so te obnove namenjene. Pri naslednjih nalogah si pomagaj z 

obnovo ameriške komedije Matilda. 

 

a) Kaj pomeni letnica 1996 ob naslovu? 

Leta 1996 so posneli ta film. 

b) Kaj ti povedo štiri zvezdice? 

Film je bil ocenjen s štirimi zvezdicami od 

petih, kar pomeni, da si ga je vredno 

ogledati. 

c) Kdo je glavni lik filma? 

Glavni lik filma je deklica Matilda. 

č) Kaj o glavnem liku izveš iz obnove? 

Izvem, da je Matilda pametna deklica, da 

sta njena starša Harry in Zinie, da ji življenje 

v šoli zagreni ravnateljica in da postane 

dobra prijateljica z učiteljico. 

d) Razmisli in zapiši, zakaj ni film obnovljen 

v celoti.  

Film v celoti ni obnovljen zato, da ga je 

potem zanimivo gledati, da nam ne »izda« 

vseh podrobnosti, da ga z napetostjo 

pričakujemo… 

 

2. Vprašaj se po obarvanih delih povedi. 
Simon in Matjaž sta se z vlečnico odpeljala na smučišče na Arehu. 

Kam sta se odpeljala Simon in Matjaž z vlečnico? 

Popoldne sta jo peš mahnila v dolino. 

Kako sta jo mahnila/se vrnila v dolino? 

Ko se je zdanila, sta se odpravila naprej. 

Kdaj sta se odpravila naprej? 

Malo po deveti uri sta srečala reševalce in policiste. 

Koga sta srečala malo po deveti? 

Ker sta bila smučarja podhlajena, so ju reševalci odpeljali v bolnišnico. 

Zakaj so ju reševalci odpeljali v bolnišnico? 

Učiteljica mi je naročila, naj se pripravim na govorni nastop. 

Kaj mi je naročila učiteljica? 

Izbrala si bom zanimiv, smešen ali pretresljiv dogodek.   

Kakšen dogodek si bom izbrala? 



NIT – Kaj je komu hrana (Prehranjevalni spleti…) 

1. Zakaj so prehranjevalne verige med seboj povezane? 
Prehranjevalne verige se prepletajo, ker se večina živali hrani z različnimi vrstami hrane ali z 
različnimi bitji – verige se prepletejo, nastanejo prehranjevalni spleti. Tako živa bitja tudi lažje 
preživijo. 
 

2. Kako ugotovimo, s čim se hrani kaka žival? 
Lahko pogledamo v pajkovo mrežo, kaj leži pod drevesom, kjer gnezdi veverico, pogledamo 
izbljuvek sove… 
 

3. Kako se rastline zaščitijo pred rastlinojedci? 
Listi koprive nas spečejo, nekatere rastline imajo trne, nekatere so strupene, nekatere rastline 
se zelo hitro obnavljajo. 
 

4. Zakaj se lahko poruši ravnovesje v naravi? 
Ravnovesje v naravi se lahko poruši, če lovci postrelijo preveč volkov, če zajci pojedo preveč 
rastlinja, če preveč živali ene vrste zboli… 
 

5. Razloži kroženje snovi v naravi. Zakaj so razkrojevalci tako pomembni? 
Ko živali in rastline na površju prsti odmrejo, jih razkrojevalci začnejo razkrajati. Nastane prst – 
humus, ki vsebuje vodo in mineralne snovi. Rastline s koreninami srkajo mineralne snovi 
raztopljene v vodi in rastejo… Nekatere rastline pojedo živali, nekatere odmrejo…In zopet se 
potek ponovi, zato pravimo … SNOVI V NARAVI KROŽIJO. 
 
Če ne bi bilo razkrojevalcev, bi se ostanki živih bitij na Zemlji kopičili. 
 
Zanimivost: Človek je začel posnemati naravo in iz snovi, ki se v naravi ne razkrajajo, naredi nove 
(jih predela). Temu rečemo RECIKLIRANJE. 

 
DRU – Ljubljanski grad 
V navodilih sem napisal, da mi pošljite sliko gradu. Nekateri ste mi jo že poslali. Ko bom sliko pogledala, 
vam bom poslala povratno informacijo o sliki in zraven pripisala tudi oceno. Ali bo ocena vpisana v 
redovalnico, bom povedala kasneje. Zaenkrat pa dobivam zelo »izdelane« gradove. 
 

 


