
SREDA 

 

NIT 

Danes se boš poskušal o sovjem telesu naučiti še neka j zanimivosti. 

Rešitve nalog zapisuj v zvezek. 

NAPIŠI NASLOV: KRI IN ŽILE 

 

1. Poskušaj razložiti pomen pregovora: 

 

PRIŠLO MI JE V KRI. 

 

SRCE MI KRVAVI. 

 

TA ČLOVEK MI PIJE KRI. 

 

2. V zvezek zapiši, kaj ti o krvi že veš. Zapiši po svoje, brez knjig in druge literature. 

 

3. Primerjaj svoje ugotovitve s spodnjim zapisom. Zapis prepiši in v besedilu podčrtaj podatke, ki jih 

nisi poznal. 

 

Kri je tekočina, ki teče po ceveh, ki jim rečemo krvne žile. Odrasel človek ima v telesu 

približno 5l krvi. V vsako celico tvojega telesa prinaša KISIK IN HRANO ter odnaša 

nepotrebne snovi. Kri se prečisti v ledvicah. 

 

4. Zakaj ti teče kri, če se poškoduješ? 

 

5. Kje imamo žile? Poišči jih na svojem telesu. Lahko jih tudi primerjaš z žilami drugih, ki so okrog 

tebe. 

 

6. ZANIMIVOST (prepiši) 

 

Kri pomaga pri celjenju ran. Snovi, ki so v krvi, se na zraku strdijo in zaprejo rano. S 

tem preprečijo, da drobna bitja ne vdrejo v telo. Odrasel človek ima približno 

100000km žil. 

 

7. Če imaš možnost, ob knjigah poišči, kakšne žile se prepletajo po telesu ali pa si pomagaj 

z učbenikom, str. 28. 

8. Spodnje preglednice NI potrebno prepisovati. Dobro je le, da veš, da imamo v telesu 3  

vrste žil. 

  



 

Izmeri svoj pulz! 

Kri po telesu poganja SRCE. 

Kako hitro utripa srce in s tem poganja kri po telesu, lahko izmerimo. 

Postavimo levo roko (drugi, tretji, lahko tudi četrti prst) na drugo roko kot kaže slika ali 

na vrat pod licem in poskušamo poiskati žilo, ki močneje utripa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nato merimo 10 sekund in štejemo število utripov. 

Zapišemo – npr.  12.       Ker se utripi merijo v minuti, izračunamo: 

 ( 6x10s= 60s)      12 • 6 = 72         Torej, 72 udarcev. 

 

KRVNE ŽILE

ODVODNICE (VENE)

so žile, po katerih teče 
kri od organov proti srcu. 

Vidimo jih lahko pod 
površino kože, rišemo jih 
z modro, v njih je manj 

kisika.

ODVODNICE (arterije)

močne žile, ki ležijo 
globoko v telesu in 

vodijo kri od srca do 
najmanše celice. Kri je 

bogata s kisikom, 
rišemo jih z rdečo.

LASNICE (kapilare)

So najmanjše in zelo 
tanke žile in povezujejo 

ostale žile.



Sedaj izmeri pri sebi: 

Število udarcev srca v minuti je _______________ . 

 

Sedaj napravi 20 počepov. 

Ponovno izmeri. 

Število udarcev srca v minuti je __________________ . 

Do prihodnjič poskusi ugotoviti, zakaj je tako. 

 

 

SLOVENŠČINA – 2 URI  (sreda, četrtek) 

 

Velikonočni zajček nam prinaša dobrote v velikonočnem času, a je zelo plah, boji se, da bi ga kdo videl. 

Odgovori na vprašanja (ustno): 

Ali te je kdaj strah? Kako se takrat vedeš? 

Katera žival velja po ljudskem izročilu za strahopetno? 

 

Radovednih pet, interaktivno berilo, Zajček suhi – pesmico poslušaj. 

Besedilo imamo tudi v berilu, a sta tam zapisani dve pesmi. Preberi ju na glas. 

 

Obravnava besedila, Berilo za razvedrilo 4, str. 44. 

 

V zvezek napiši naslov  Matej Bor: Zajček suhi, Zajkla suha 

Napiši odgovore: 

Česa se je ustrašil zajček? 

So prestrašeni tudi drugi zajčki? 

Zakaj je stekla zajkla? 

 

V berilu Radovednih pet je pod besedilom tudi razlaga neznanih besed. 

Besede, ki jih ne razumeš, izpiši in poišči razlago za njih. 

Besedilo v berilu še enkrat prebere. 

Nato ob pomoči radovednih 5 preberi predstavitev o pesniku Mateju Boru. 

Če želiš, je pod besedilo v Radovednih 5 znak            .  Tukaj je objavljena še ena zgodba o zajčku.  



Ob koncu poslušaj pravljico O zaljubljenem zajčku. Ob poslušanju lahko tudi kaj narišeš v zvezek za 

književnost. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vLDdMyLwGI 

 

Pa še risanka, kako zajčki barvajo pirhe…  

 

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