
SREDA, 8. 4. 2020 

 

Šolanje na daljavo se nadaljuje … dopoldne opravite šolske dolžnosti, nato pa 

izkoristite popoldanske ure na sončku.  

Če bi bili skupaj popoldne, bi verjetno odigrali skupno igro nogometa, a ne?  

Pogrešam vas.                                        učiteljica Milka 

 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA ŠT. UČENCEV, 
KI SO 

OPRAVILI 
NALOGO 

LUM, 1. 4.  8. 4. 2020 slika čevlja 
 

do 7. 4.  
9/14 

LUM, 8. 4. 9. 4.2020 velikonočni izdelek po izbiri  
 

SLJ, 7. 4. 14. 4. 2020 Katka in mama – odgovori v 
zvezek 

do 7. 4. 

SLJ, 6. 4.  8. 4. 2020 UL – v zvezek do 6. 4.  
4/14 

 

MAT, 6. 4.  8. 4. 2020 DZ, str. 43, 44 do 6. 4.  
5/14 

 

SLJ, 8. 4. 9. 4. 2020 DZ, str. 5 - 8  
 

MAT, 8. 4.  9. 4. 2020 DZ, str. 45, 46 
 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE, 6. 4. 2020 

SLJ – UL (prepis v zvezek – tega niste upoštevali vsi) 

 

MAT – DZ, str. 43, 44 

 

 

 

30 

3250 



SLOVENSKI JEZIK 

Samostalnike bomo še utrjevali, nadaljujemo (oz. se vračamo na začetek DZ) z 

novim poglavjem PRI/VA/KO (str. 5). 

Učna enota temelji na opisu rastline.  
Pri učenju bomo dobili odgovore na vprašanja:  
Kako opisujemo rastline in na kaj moramo pri tem paziti?  
Kako povzamemo vsebino opisa rastline s preglednico oz. miselnim vzorcem? 
 
PREPIŠI V ZVEZEK! 

                                             OPIS RASTLINE                                             8. 4. 2020 

DZ, str. 8/ 7. naloga 

Rastlino opisujemo tako, da povemo (napišemo) iz katerih DELOV je, kdaj 
CVETI, kje RASTE, za kaj jo UPORABLJAJO in v katero DRUŽINO SPADA. 
POMNI! 
Paziti moramo na to, da jo opisujemo po ustreznem zaporedju. 
 

REŠI NALOGE V DZ, STR. 5 – 8. 

 

MATEMATIKA  

    Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.          

Pisno deljenje povezujemo z besedilnimi nalogami iz vsakdanjega življenja. 

REŠI NALOGE V DZ, STR. 45 in 46.  

Ne pozabi deliti tako, da se vidi postopek tvojega načina deljenja in račun 

preizkusa. Če je ostanek večji od delitelja, je tvoj količnik premajhen.  

S preizkusom pa lahko ugotoviš, če si pravilno delil/a. 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Na spodnji povezavi si poglej temo, ki jo obravnavamo: 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1334/index.html 

Tla segreva sonce – NATANČNO preberi, odpri vse zavihke in poglej vse 

posnetke. 

Z rdečo barvo je obkroženo, kaj vse si pogledaš. 

 
 

 
Izbereš zavihek STRANI in si pogledaš ter rešiš NALOGE. 
 

 
 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1334/index.html


LIKOVNA UMETNOST 

Današnji dve uri likovne umetnosti pa ne bosta izvedeni z navodili učiteljice, 

ampak boste VI PRESENETILI MENE.  

Usmeritev je le ta, da smo pred velikonočnimi prazniki in da lahko ustvarite 

karkoli, s katerikoli pripomočki iz kateregakoli likovnega, recikliranega, 

užitnega, naravnega … materiala po vaši želji, kar je povezano z njimi.  

Idej je lahko neskončno, prav tako bo vsak vaš izdelek unikaten. 

To ne pomeni, da ne naredite toliko, da naredite, ampak bo tako dobro, izvirno, 

ustvarjalno, likovno bogato, kar bo nastalo.  

Pri tem potrudite, da boste navdušili mene, še bolj pa sebe, kaj vse zmorete. 

Dovoljena je celo pomoč družinskih članov, če je to potrebno. 

Izdelke boste fotografirali in jih poslali čimprej, če se da, že danes oz. do 

četrtka, 9. 4. 2020.  

Naredili bomo virtualno razstavo vaših izdelkov, da si boste vsi lahko 

pogledali vse.  

Veselo na delo in veliko ustvarjalnosti vam želim! 

Ne pozabite pripisati vaše glasbene želje (saj veste, izpolnjujemo vse, kar je 

primerno za poslušanje ). 

 

 

 

 

 

 



NŠP  

Dober dan !                   
 
Najprej boste malo potelovadili - se razgibali, tako kot prejšnjo uro. 
Ponovite vaje v gibanju. Se še spomnite zadnje ure ? 
 
Sedaj pa malo igre : 
                          Mečeš kocko - koliko vržeš, toliko ponovitev (vaja !) Narediš! 
 
1. sklece 
2. počepi 
3."trebušnjaki" 
4."hrbtne" - (ležiš na trebuhu in delaš dvige - zaklone) 
5. sonožni poskoki - kolena dvigneš čim višje 
6. kleče se opiraš na dlani in dviguješ nasprotno roko in nasprotno nogo hkrati 
7. stopaš na stol - izmenično - 1x leva, 1x desna noga (Koliko si vrgel kocko ?) 
8. palico ali metlo - pobereš in jo dvigneš nad glavo - jo daš ponovno na tla in 
ponovno dvigneš nad glavo......Koliko si vrgel s kocko? - Toliko ponovitev! 
 
Ko končaš, ponoviš še enkrat od začetka! 
Čim manjkrat meči 6 ! 
 
Srečno ! 
                                                                                                    učitelj Gorazd 

 


