
Dragi učenci! 

Lepo vas pozdravljam, tokrat v že 5. tednu samostojnega domačega dela. 

Sedaj smo se že vsi navadili na drugačen način dela, a gotovo tudi vi komaj čakate, da se spet vidimo 

v šolskih klopeh. 

Zopet vas moram pohvaliti (vsaj veliko večino), da sproti, pridno opravljate svoje dolžnosti.  

Pozivam tudi tiste, ki se še niso oglasili, da naredijo prvi korak. 

Če česa ne razumete, me pokličite (dosegljiva sem na 041 832 001 od 10.00 do 11.30) ali pišite. Bolje, 

da probleme rešimo sproti. 

Če vseh vprašanj za ponavljanje in utrjevanje ne boste utegnili rešiti, jih nekaj pustite za  naslednji 

teden. 

Veliko uspeha pri delu. Želim, da prijetno preživite teden in bodite zdravi – učiteljica Jerneja. 

 

NALOGE ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1. Učbenik stran 62/1,2,3,4,5 učbenik stran 63/6; 

 učbenik stran 74/1,2,3  in 75/4; 

učbenik stran 88/1,2. 

2. Poišči vsiljivca: 

Golenica, podlahtnica, zapestnica, nadlahtnica. 

3. Katere organe varuje prsni koš? 

4. Razmisli, zakaj je ženska medenica širša kot moška? 

5. Katere naloge opravljajo skeletne mišice? 

6. Na kakšne načine lahko svoje mišice ohranjaš zdrave? 

7. Skiciraj in poimenuj dele gibalne živčne celice. 

8. Naštej dele osrednjega živčevja. 

9. Opiši refleksni lok. 

10. Primerjaj somatsko in avtonomno živčevje. 

11. Opredeli pojma hrbtenica in hrbtenjača. 

12. Kakšna je vloga zunanjih delov oči? 

13.Kateri del očesa opisujemo, kadar govorimo o obarvanosti oči? 

14. Primerjaj kratkovidno in daljnovidno oko. 

15. Naštej slušne koščice. 

16. Kaj povezuje srednje uho z žrelom? 



17. Kako deluje ravnotežni organ in s katerim delom možganov je povezan? 

18. Skiciraj jezik in označi področja, kjer prevladujejo čutnice za določen okus. 

19. Kaj prepoznamo s čutilom za voh? 

 

KOŽA – MEJA Z OKOLJEM 

Najprej  si oglej slike in preberi o koži na spodnji povezavi: 

 https://www.eucerin.si/o-kozi/osnovni-podatki-o-kozi/struktura-in-funkcija-koze   

Odpri učbenik na straneh 92 – 97. Večkrat preberi.  Ne pozabi na ZANIMIVOSTI. 

Napiši v zvezek naslov KOŽA. 

1. Naloge kože. 

2. Zgradba naše kože in njeni deli ( najdi slike na spletu in jih natisni. Če nimaš te možnosti pusti 

prostor – 10 cm, da boš nalepil, ko se vidimo.) 

3. S čim zaznavamo mraz in bolečino? 

4. Kje so najgosteje razporejene čutnice za tip? 

5. Kako telo uravnava telesno temperaturo? 

6. Imenuj kožne tvorbe. 

7. Bolezni kože. 

https://dijaski.net/gradivo/bio_ref_bolezni_koze_01 

8. Barva kože 

http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/6prebivalstvo/rasna_sestava.html 
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