
PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

Začenjamo s tretjim tednom pouka na daljavo. 

A veste kam bi morali iti danes, če bi imeli pouk v šoli? Žal ne gremo na Debeli rtič.   

Danes, v ponedeljek popoldne, ob 17.00 bi se vsi dobili preko videoklica. Na elektronsko pošto sem vam 

posredovala povezavo, ki ti bo omogočala dostop do videoklica. Povezavo odpreš na telefonu ali na 

računalniku, ki ima kamero, se strinjaš s pogoji uporabe in vklopiš zvok in sliko (avdio in video). 

Spomni še sošolca, sošolko, da se nam pridruži! 

Upam, da se vidimo!   

Renata Gradišar 

 

MATEMATIKA 

1. Ponovi:  

Katere merske enote za merjenje dolžine smo spoznali do sedaj? 

Meter, decimeter, centimeter. 

Od centimetra manjša merska enota za merjenje dolžine je milimeter. Zapišemo ga kot mm. 

Za boljšo predstavo teh merskih enot si oglej spodnjo sliko: 

 

 

Oglej si ravnilo. En centimeter je razdeljen na 10 manjših delov, en ta del imenujemo milimeter. 

1 centimeter ima 10 milimetrov. 

1 cm = 10 mm 
 

milimeter = mm 

 



 
 

2. Dopolni zapis v karo zvezku:  

   1 cm = 10 mm 

   1 dm = 100 mm 

  1 m = 1000 mm 

 
3. Reševanje v DZ. 

 
Pri merjenju dolžine bodi pozoren na pravilno in natančno merjenje. 
 
Vedno začneš z merjenjem pri 0.  
 

 
 
Lego policaj na fotografiji je dolg 4 centimetre in 6 milimetrov.  
 
To se zapiše: 4 cm 6 mm 
 
Reši naloge v DZ na strani 56. Bodi natančen! 
 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1. Ponavljanje  

Znaš obnoviti snov, ki smo zapisali v zvezek prejšnji teden?  

- Po čem smo si ljudje različni? 
- Kaj je značilno za puberteto? 

 



2. Puberteta 
V spodnjem besedilu je podrobno predstavljeno dogajanje v času pubertete. Nekateri počasi že vstopate v 

puberteto, nekateri pa boste v to obdobje prišli čez nekaj let. Prav je, da veste, kakšne spremembe vas 

čakajo. 

Preberi besedilo: 

 

Obdobje pubertete se pri dekletih začne med 10. in 15. letom starosti, pri dečkih pa med 12. in 16. 
letom starosti. Takrat pride do različnih telesnih in vedenjskih sprememb.  

TELESNE SPREMEMBE: 

Fantom se spremeni glas – postane bolj globok (mutiranje). Pod pazduho in v osramju (okrog penisa) 
jim začnejo rasti dlake. Pospeši se telesna rast, ramena postajajo širša. Začnejo jim poganjati dlake po 
obrazu. Pojavijo se mozolji. Poveča se potenje, lasje se bolj mastijo – zato je je redno umivanje zelo 
pomembno. Moda začnejo proizvajati semenčice in lahko pride do nočnega izliva semena – »mokre 
sanje« (zgodi se med spanjem, znak pa je vlažna in lepljiva pižama). Prihaja tudi do otrditve penisa – 
erekcije (lahko brez razloga in sama od sebe). 

Dekletom začnejo rasti dojke (to lahko boli). Pod pazduho, po splovilu jim začnejo rasti dlake. Boki se 
razširijo. Poveča se potenje, lasje se bolj mastijo – zato je redno umivanje zelo pomembno. Pojavijo se 
mozolji.  

Med 10. in 15. letom običajno dobijo prvo menstruacijo. Pred tem se najprej pojavi beli tok – to je bel 
izcedek iz nožnice. Menstruacija je iztekanje tekočine pomešane s krvjo iz nožnice, pojavlja se enkrat 
na mesec (na vsakih 21 do 35 dni), traja od 3 do 7 dni, večinoma je neboleča a vseeno včasih boli, 
potrebno je nositi vložke, jih redno menjavati in se umivati.  

VEDENJSKE SPREMEMBE: 

Za puberteto niso značilne samo telesne spremembe (spolni razvoj), temveč tudi vedenjske.  

Najstnik išče svoje mesto med vrstniki hitro spreminja razpoloženja, čustva in občutke (veselje – 
žalost, ljubezen – sovraštvo, bi – ne bi) spremeni odnos do svojega telesa, do staršev in vrstnikov 
zaradi sprememb postane negotov, zmeden ali prestrašen. 

Pogosto se pojavi uporništvo. Pubertetniki se upirajo staršem, vrstnikom in učiteljem. 

V puberteti se zgodijo prva zaljubljenost. 

Obdobje pubertete konča med 18. in 20. letom starosti. 

 

3. Starše ali starejšega brata/sestro povprašaj, kako so se oni spopadali s spremembami v puberteti. 
Verjamem, da ti je nerodno, ampak prav je, da se o vseh stvareh pogovarjamo.  

Če imaš kakšno vprašanje, mi lahko pišeš na elektronsko pošto renata.gradisar@guest.arnes.si. 

 

 

4. Ponavljanje in utrjevanje 
 

Ponovi snov Različni  a podobni v učbeniku od strani 58 – 60 in zapis v zvezku. 

Kdor želi si lahko zelo podobno razlago prebere še v spletnem učbeniku, ki ga najdeš na povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1320/index.html  

Na koncu razlage imaš tudi naloge, ki jih reši (do SORODNIKI SO SI PODOBNI!). 

Kako uporabljaš spletni učbenik? 

Čisto spodaj na levi in desni, imaš znak < ali >, če se ga dotakneš z miško, se pojavi napis naprej > ali nazaj<. 

Ob kliku na < ali > se pomikaš naprej ali nazaj. 

mailto:renata.gradisar@guest.arnes.si
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1320/index.html


Na spodnji sliki imaš z rdečo barvo prikazano, kje se znaka za naprej in nazaj nahajata.  

 

 

 

SLOVENŠČINA 

Današnji dan bo namenjen branju.  

Če imaš knjigo, ki jo ravno bereš – beri to knjigo. 

Lahko pa danes prebereš krajšo pravljico preko spletna o lisjaku, ki se je zaljubil. Klikni na povezavo: 

Svetlana Makarovič: Lisinski se zaljubi 

 

Učenci z boljšo oceno pri slovenščini: v nekaj povedih zapiši v zvezek, kaj si prebral. Naslov v zvezku naj bo 

enak knjigi, pravljici, ki si jo bral. Datum zapiši v rob zvezka. 

 

Samo za tiste, ki si želijo še več branja:  

Je to premalo? Bi rad še bral? 

Naša knjižničarka Marija Lušin nam je zbrala dostope do brezplačnih e-knjig in jih predstavila v članku na 

šolski spletni strani Še malo o branju in bralni znački. 

Izbor iz spletne digitalne knjižnice si lahko ogledate tudi na  
http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/spletna-digitalna-knji%C5%BEnica.pdf. 

https://sl.wikisource.org/wiki/Lisinski_se_zaljubi
http://ptrubar2.splet.arnes.si/se-malo-o-branju-in-bralni-znacki/
http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/spletna-digitalna-knji%C5%BEnica.pdf

