
Četrtek, 14. 5. 2020  

Matematika  

 Preveri rešitve torkovih nalog.  

 Reši delovni list.  

 

Slovenščina  

 Preberi pesem Borisa A. Novaka: NEKOČ IN DANES ( berilo, str. 14 in 15)  

 V zvezek zapiši naslov in odgovori na vprašanja:  

 

1. Mislite, da je življenje nekoč res bilo tako idilično, kot ga prikazuje pesnik? 
Utemeljite. 

2. Ali ljudje danes še živimo v tesni povezanosti z naravo? Zakaj da oz. zakaj ne? 
3. Koliko kitic ima pesem? Koliko verzov imajo kitice?  
4. Kaj se ponovi na koncu vsake od kitic? Kaj ta vzklik pomeni oz. v katerih 

primerih ga ljudje radi uporabljamo? 
5. Ali trditev drži? Napiši DA ali NE ob trditvi. 

- Po pesnikovem mnenju so vsi ljudje včasih živeli samo na vasi. 
- Pesnik meni, da danes na vasi živijo samo še babice. 
- Dedki tam po pesnikovem mnenju ne živijo, ker so bile babice tako tečne. 
- Pastirica je ženska, ki pase, čuva živino. 
- Pastirica je živo pisana ptica pevka. 
- Ljudje na vasi so živeli v veselju in ljubezni. 
- Pesem trdi, da je bil zrak včasih čist, danes pa je še bolj. 
- Pesem omenja kačjega pastirja. 
- Danes tudi na vasi uporabljajo različne tehnične pripomočke. 

6. Izdelaj plakat (a4 ali a3 format), s katerim boš predstavil kaj vse lahko v 

vsakdanjem življenju storimo za varovanje okolja.  

 

Zoom učilnica (slovenščina) ob 11. 00  

 Pripravljene imejte zvezke za slovenščino in delovne zveze za matematiko.  

 Povezava:  
https://us04web.zoom.us/j/72244081528?pwd=azFSTVZkRkE5SVNBUDYyckxGMEpvU

T09 

 

Družba  

 V delovnem zvezku preberi o prvi knjigi v slovenščini.  

 

 

https://us04web.zoom.us/j/72244081528?pwd=azFSTVZkRkE5SVNBUDYyckxGMEpvUT09
https://us04web.zoom.us/j/72244081528?pwd=azFSTVZkRkE5SVNBUDYyckxGMEpvUT09


 V zvezek prepiši:  

PRVA KNJIGA V SLOVENŠČINI 

 Krščanska vera se razdeli in nastane nova vera -  PROTESTANTIZEM 
 Obdobje pojava in širjenja protestantizma se imenuje REFORMACIJA. 

 

Najbolj znana protestanta: 

 Primož Trubar in Jurij Dalmatin. 
 Natisnjene PRVE KNJIGE V SLOVENŠČINI! 

 

Protestantizem se je začel, ko je Martin Luther leta 1517 nabil na cerkvena vrata 

v Wittenbergu 95 tez (zahtev) protestantov.  

Reformacija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je 

bila preureditev rimskokatoliške Cerkve. 

Primož Trubar se je rodil 1508. leta v Rašici. Bil je prvi, ki je 
slovenskemu jeziku dal knjižno podobo, zato ga imenujemo 
oče slovenskega knjižnega jezika. 

Leta 1550 je napisal prvi dve knjigi : KATEKIZEM (preprosta 
razlag krščanskih naukov) in ABECEDNIK (za učenje 
branja).  

 

 

 

 Reši prvo nalogo na strani 104.  
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