
UČENEC 8. RAZREDA 

 V SREDO se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

 

1. MATEMATIKA 

2. NARAVOSLOVJE in IZBIRNI PREDMET 

3. SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST 

 

MATEMATIKA 
Reši naloge str.  154, 155 

hl, l, dl  
Ko seštevaš/odštevaš spremeni vse merske enote v manjše, če so različne.  

 

 
 

  



NARAVOSLOVJE 

ZAPIS V ZVEZEK: 

ZVOK IN INFORMACIJE 
V zvezek v celih stavkih odgovori na vprašanji:  

S čim povzročamo hrup?  

Kateri hrup vas najbolj moti? 

 

Zapis v zvezek: Glasen in za ušesa neprijeten zvok imenujemo hrup. Dolgotrajno 

poslušanje glasne glasbe je torej škodljivo za naša ušesa.  

Tudi pri nekaterih opravilih in na delovnih mestih (košnja trave, železarstvo, kovaštvo, 

gozdarstvo, delo na cesti ...) moramo biti pozorni, da nismo izpostavljeni dolgotrajnemu 

glasnemu zvoku. 

Samostojno delo: Prepiši učno snov iz učbenika str.65: ZAŠČITA PRED HRUPOM.  

V zvezek zapiši, kako se lahko zaščitimo pred hrupom. 

 

IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA 

 

V zvezek zapiši naslov: STAROSTNA OBDOBJA 

Pod naslovom v zvezek zapiši:  

Poznamo več starostnih obdobij: 

1 Dojenček 

2 Mali otrok 

3 Šolar 

4 Mladostnik 

5 Odrasel 

6 Starostnik 

 

V zvezek zapiši v katero starostno obdobje spadaš ti. 

 

Zapiši podnaslov: PREHRANA DOJENČKA IN MALEGA OTROKA 

 

PREHRANA DOJENČKA: 

Do 6. meseca je otrokova glavna hrana materino mleko. Po tretjem ali četrtem mesecu 

starosti postopoma mlečno prehrano dopolnjujemo s sadnimi in zelenjavnimi sokovi in 

kašicami. Po šestem mesecu otroku začnemo dodajati tudi druge jedi, kot so: jajca, meso, 

ribe, žitarice, zelenjava,… 

PREHRANA MALEGA OTROKA: 

Prehrana malega otroka mora vključevati 5 obrokov dnevno. Obroki morajo vsebovati 

veliko zelenjave in sadja. Otrok mora zaužiti čez celoten dan veliko tekočine. Otrok mora 



zaužiti polnozrnat kruh, polnozrnate piškote, sveži pomarančni sok, suho sadje in svežo 

zelenjavo ter sadje. Otrokom ne dajemo sladkih pijač in sladkarij. 

 

NALOGA: V zvezek zapiši primer recepta za pripravo ene jedi za dojenčka in ene za malega 

otroka ali doma pripravi naslednje piškote za male otroke: 

VELIKONOČNI PIŠKOTI  

  
RECEPT NAJDEŠ TUKAJ: https://www.dobertek.com/recepti/velikonocni-piskoti/ 

 

SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST 

Zagotovo si že slišal veliko ljudskih pesmi in pravljic. V zvezek zapiši 
nekaj naslovov. Če ne veš, prosi za pomoč starše ali strica gugla. ☺ 
 
Kaj pomeni beseda LJUDSKO? – To pomeni, da je nekaj (pesem, 

zgodba) od ljudi. To so zgodbe in pesmi, ki so se prenašala iz roda v 

rod. Torej, ljudje so si jih v starih časih pripovedovali med seboj. Zato se 

je večkrat kakšna pesem spremenila, ker je kdo pozabil, kako že gre. 

Prav tako pa tudi ne vemo, kdo si jo je prvi ''izmislil'' – zato pravimo, da 

avtor (pesnik, pisatelj) ni znan. 

 

https://www.dobertek.com/recepti/velikonocni-piskoti/


V zvezek zapiši ta miselni vzorec: 

 
V berilu boš na str. 8 našel ljudsko pesem Gor čez izaro. Preberi jo. 

 

Poslušaj posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=dkU_UmdPlI8 

 
BERI: Pri likovni umetnosti si se tekom letošnjega šolskega leta že večkrat srečal 

z grafiko. Tiskal si tako ob pomoči grafične preše, kot tudi brez nje. Tej grafiki 

pravimo UMETNIŠKA GRAFIKA. Zanjo je značilno, da nek predmet ročno 

odtisnemo. Lahko zgolj enkrat, lahko pa tudi večkrat. Temu predmetu pravimo 

MATRICA, listu na katerega tiskamo GRAFIČNI LIST, odtisu pa GRAFIKA. Se še 

spomniš, kako podpišemo grafiko? Jo lahko podpišemo s keramičnim svinčnikom 

ali je lahko podpisana zgolj s svinčnikom? 

S tiskanjem pa se ne srečujemo zgolj v likovni umetnosti. Tiskamo lahko motive 

na oblačila, skodelice, embalažo,…To tiskanje je navadno narejeno strojno in ji 

pravimo INDUSTRIJSKA GRAFIKA.  

Pozorno si oglej spodnje podobe in ugotovi, katere predmeti oziroma izdelki so 

natisnjeni stojno in gre za INDUSTRIJSKO GRAFIKO ter katere so odtisnjene 

ročno, kjer gre za UMETNIŠKO GRAFIKO.  

https://www.youtube.com/watch?v=dkU_UmdPlI8


 
LIKOVNA NALOGA:  

Likovni motiv: ilustracija pesmi Malo čez izaro 

Na list papirja upodobi prvo in drugo kitico pesmi Malo čez izaro, ki si jo prebral 

pri slovenščini. Upodobi jo s svinčnikom in barvicami. Nastali izdelek prinesi v šolo. 

Uporabil ga boš za skico, ko boš izdeloval matrico za svoj odtis in izdelal 

UMETNIŠKO GRAFIKO, lahko pa bomo podobo ob pomoči računalniške 

tehnologije natisnili na skodelico ali majico ter izdelali INDUSTRIJSKO GRAFIKO.  

 

 


