1. Obkroži črko pri besedah, ki
pravilno dopolnijo poved.
Čutilo za sluh je

Obkroži odgovor.
Kakšen je zvok, če na boben
udarim zelo močno?

a) jezik.

a) Nič ne slišim.

b) uho.

b) Glasen.

c) oko.

c) Tih.

Čutilo za vid je
a) jezik.
b) uho.
c) oko.
d) koža.

Vlak se približuje, ker je
a)

zvok vse glasnejši.

b)

zvok vedno tišji.

Kako se zvok spremeni, če se
oddaljim od tistega, ki igra na
zvončke?
a)

Zvok je vse glasnejši.

b)

Zvok je vedno tišji.

Kateri od naštetih zvokov je
najglasnejši?
a)

Tiho govorjenje.

b)

Sirena policijskega
avtomobila.

c)

Tiktakanje ure.

2. Dopolni poved.
Uho je čutilo za sluh.
Zvok nastane takrat, ko se predmet ali del predmeta trese.
Od izvora zvok potuje po različnih snoveh.
Če se oddaljujem, slišim tih ropot motorja,
če se približujem, slišim glasen ropot motorja.

3. Kdaj nastane zvok?
Zvok nastane takrat, ko se predmet ali del predmeta trese.

4. Praznike in praznovanja pravilno razvrsti v preglednico.
rojstni dan, božič, novo leto, god, dan žena, prvi maj – praznik dela,
Gregorjevo, občinski praznik, velika noč, obletnica poroke, Marijino
vnebovzetje, jurjevanje
OSEBNI
PRAZNIK

VERSKI
PRAZNIK

MEDNARODNI
PRAZNIK

LOKALNI
PRAZNIK

rojstni dan

božič

novo leto

Gregorjevo

god

velika noč

dan žena

občinski praznik

obletnica poroke

Marijino
vnebovzetje

prvi maj –
praznik dela

jurjevanje

5. Če je trditev pravilna, pobarvaj krožec zeleno. Če trditev ni
pravilna, krožec pobarvaj rdeče.
Novo leto praznujemo poleti.
25. decembra je velika noč.
Velikonočni ponedeljek je dela prost dan.
8. marec je mednarodni praznik.
Dan spomina na mrtve je dela prost dan.
Pust je lokalni praznik.
Marijino vnebovzetje (15. avgust) ni verski praznik.
Moj rojstni dan je osebni praznik.
1. maj je mednarodni praznik.
Na dan reformacije se spominjamo Primoža Trubarja.
Dan samostojnosti in enotnosti praznujemo vsi na svetu.
Slovenski kulturni praznik praznujemo 3. decembra.
Državni prazniki so označeni na koledarju.
6. So vsi državni prazniki dela prosti dnevi?

DA

NE

Pojasni. Nekateri državni prazniki (8. 6. - dan Primoža Trubarja, 17. 8. združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni
vojni, 15. 9. - dan vrnitve Primorske k matični domovini, 25. 10. – dan
suverenosti, 23. 11. – dan Rudolfa Maistra) so DELOVNI.

