
 
 

   

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

PLAN DELA ZA SREDA, 1. 4. 2020 

SREDA, 1. 4. 2020 
MAT Pisno deljenje 
SLJ Niko Grafenauer: AUTOZAVER 

 SLJ 
DRU DEJAVNOSTI V DOMAČEM KRAJU - utrjevanje znanja 
ŠPO Sprehod in tek v naravi 
 

MATEMATIKA 

PISNO DELJENJE 
Najprej si oglje posnetek. Na njem razlaga, kako računamo malo težje primere: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 
 
To zeleno prosojnico si prepiši v zvezek. Napiši naslov: 
 

PISNO DELJENJE 
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VPRAŠAMO SE:
1 S : 5                   ne gre, zato dodamo 2 D                    1 S 2 D = 12 D
12 D : 5 = 2 D, ost. 2 D               2 D podpišemo pod D in pripišemo 0 E
20 E : 5 = 4 E

 
 
Sedaj reši naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes stran 38. Čeprav 
naloge ne zahtevajo preizkusa, ga ti moraš narediti. Če je premalo prostora v 
delovnem zvezku, ga naredi v zvezek. 
 
 



 
 

 

SLOVENŠČINA 

Niko Grafenauer: AVTOZAVER 
 
Danes bomo brali odlomek  pesmi AVTOZAVER. V berilu po kazalu poišči stran. 
 
V Berilu je le delček pesmi Avtozaver pesnika Nika Grafenauerja.  
 
Njegova otroška in mladinska poezija ter proza tematsko vsebujeta igro in fantazijo. 
V svoja dela vključuje humor, izpeljan iz nenavadnih besednih zvez ter pretiravanj, ki 
vsebini doda igrivost in domišljijo, ki jo izpeljuje iz doživljajskega sveta. Za svoje delo 
v poeziji je Niko Grafenauer prejel več nagrad. Med njegovo najbolj poznano 
mladinsko pesništvo sodijo: Pedenjped , Kaj je na koncu sveta, Sredi polja rdeči 
mak, Kadar boben ropota, Avtozaver, Kaj ima sonce najraje, Sonce nad vodometi,C 
 
Pesem preberi dva krat po tiho in dva krat staršem, sestri, bratu, babici, dedku, C 
na glas. Danes se boš tudi ti spremenil v pesnika. Tudi ti sam napiši pesem. V 
pomoč naj ti bo ta predloga. Lahko jo pa zapišeš popolnoma sam. 
 

$$.zaver 

Naš _____________ ima, če vas zanima, 

______________________________________________. 

________________________________________________ (KAJ DELA?) 

kot kakšen/kakšna/kakšno __________________________. 

 

Naš ______________ ______________________________ (KAJ DELA?) 

kot kakšen/kakšna/kakšno  _____________________________________. 

_____________________________________________ 

________________________________________________. 

 

A najbolj naš _______________ uživa, 

kadar ___________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________. 

 

V zvezek za književnost napiši naslov in spodaj zapiši svojo pesem. Če želiš pesem 
fotografiraj in mi jo pošlji, da bom občudovala tvoje pesniške umetnine. 
 
Niko Grafenauer: AVTOZAVER 
 
 
 



 
 

DRUŽBA 
 

DEJAVNOSTI V DOMAČEM KRAJU 
 
Danes bomo ponovili učno snov. Spodnja vprašanja prepiši v zvezek. Na njih 
odgovarjaj v celi povedi, lahko  tudi v več povedih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORT 
Pojdite na sprehod v naravo. Najprej preteči 60 m. pri tem teku tečemo počasi. Nato preteči 
600 m. Pazi da porazdeliš energijo za celotno dolžino poti. 

DEJAVNOSTI V DOMAČEM KRAJU 
(ODGOVORI NA VPRAŠANJA) 

 
1. Kaj so dejavnosti? Kako jih delimo. 
2. Kaj je značilno za negospodarske dejavnosti. 
3. Naštej nekaj gospodarskih dejavnosti. 
4. Na katere panoge se deli kmetijstvo? 
5. Katere kmetijske panoge obstajajo v tvojem domačem kraju? 
6. Kaj je industrija? 
7. Kako se deli industrija? 
8. Kaj je značilno za obrt? 
9. Kaj je potrebno za nemoteno delovanje nekega kraja? 

10. Katere storitvene dejavnosti in ustanove so v tvojem domačem kraju? 
 


