
TOREK, 14. 4. 2020 

Velikonočni prazniki so za nami, odpočili smo si in nadaljujemo s petim tednom 

učenja na daljavo …  

V mesecu aprilu bomo izvedli tudi preverjanje znanja, kako ste osvojili učno 
snov (pri katerem predmetu, kdaj in kako vas še obvestim).  
 
SAJ SE SPROTI UČIŠ, A NE? 
 
V tem tednu vas pokličem po telefonu, sporočite mi po mailu, na katero tel. 
številko vas lahko pokličem in kdaj (dopoldne, popoldne). 
 

                                                                                                                                 

                                                                                         učiteljica Milka 

 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA ŠT. UČENCEV, KI SO 
OPRAVILI NALOGO 

SLJ, 14. 4.  20. 4. 2020 Polna Luna in shujševalna 
kura – zapis + lutki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TJA 

Praznikov je konec, upam da ste jih lepo preživeli.  

 

Let's start with our lesson today… 

 

Odpri učbenik na strani 59 in poslušaj posnetek pri nalogi 1 ter napiši številke slik k ustrezni 

povedi. Če ne moreš poslušati posnetka, jo lahko rešiš tudi brez poslušanja.  

 V zvezek napiši naslov THIS/ THAT/ THESE/ THOSE in povedi iz 1. naloge skupaj z 

ustreznimi številkami napiši v zvezek.  

 

Razlikovali bomo med štirimi besedami, ki si jih zapisal/a v naslovu naloge. 

Pravilo za uporabo teh besed je sledeče:  

 

 Ko govorimo o stvari, ki je blizu nas in je v ednini, damo pred besedo THIS. 

 

 

  
THIS book   (Ta knjiga) 
 
Knjiga je blizu in je ena. 
 

 Ko govorimo o stvari, ki je oddaljena od nas in je v ednini, damo pred besedo THAT. 

 

 

 

THAT book (Tista knjiga) 
 

Knjiga oddaljena in je ena. 

 
 

 

 Ko govorimo o stvareh, ki so blizu nas in so v množini, damo pred besedo THESE. 

 

 

 
 

 THESE books (Te knjige) 
 

Knjige so blizu in jih je več. 

 

 Ko govorimo o stvareh, ki so oddaljene od nas in so v množini, damo THOSE pred 

besedo. 

 

 
 

 
THOSE books (Tiste knjige) 

 
Knjige so oddaljene in jih je več. 

 

 

 

 TO RAZLAGO SI PRILEPI ALI PA JO PREPIŠI V ZVEZEK. 

 

 

 



Za lažje razumevanje uporabe teh besed si oglej tudi sledeči video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BcxmWhY-zx8 

 

 Ko vse to narediš, pa si pripravljen/a, da razumevanje utrdiš z vajami v delovnem zvezku 

na strani 59: 

Naloga 1: Povedi poveži k ustrezni sliki. 

Naloga 2: Na podlagi slik dopolni povedi z besedami iz okvirčka. 
 

Tukaj pa imaš rešitve nalog prejšnje ure: 
1. Odgovori na vprašanja: 2. On the sofa, 3. No, it isn't. 4. No, they are. 5. A book, 6. On the clock 

and on the chair. 
2. DZ str. 64: Ogledalo narišeš na steno med slikama. Knjigo narišeš pod mizo. Lučka je na mizi. 

Preproga je na tleh pred televizorjem.  
3. DZ str. 124: Po vrsti vodoravno: bed, lamp, mat, mirror, sofa, table, wardrobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcxmWhY-zx8


SLOVENSKI JEZIK 

 
Besedilo, ki je namenjeno uprizoritvi v gledališču imenujemo DRAMSKO 
BESEDILO. Sestavljeno je iz manjših delov, ki jim pravimo PRIZORI. Več prizorov 
tvori DEJANJE. 
Kaj potrebujemo pri uprizoritvi odlomka? 

- besedilo, 
- prostor, 
- igralce. 

Kako se vživeti v vlogo igralca si lahko ogledaš na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bqge9J7X0qU 
Dejavnosti igralcev usmerja režiser predstave na dogajalnem prostoru, ki mu 
pravimo scena, te so lahko različne. 
V berilu doživeto po vlogah preberi 3. prizor dramskega dela Aksinje Kermauner 

– POLNA LUNA IN SHUJŠEVALNA KURA na str. 112.  

PREPIŠI V ZVEZEK! 
 
                  Aksinja Kermauner – Polna Luna in shujševalna kura         14. 4. 2020 

 
1. Na spletu poišči 5 podatkov (rojstvo, bivanje, šolanje, služba …) o avtorici 

in zapiši njena dela (vsaj 5). 
2. Razloži naslednje besede (pomagaj si s spletom/slovarjem): 

ništrc –  
krater –  
post –  
shujševalna kura –  

3. Odgovori na vprašanja: 
1. Poznaš tudi ti kakšno shujševalno kuro? 
2. Na kaj misli Luna ves čas med napornim treningom? 
3. Kako se je Luna obnašala, ko je ugotovila, da je shujšati prenaporno 

opravilo? 
4. O čem nas pouči konec igrice, v katerem Luna pravi: »Dva tedna bom 

uživala, mljac. Ko bom čisto polna, bom pa dva tedna na postu … in 
tako naprej. 

4. Iz trdega papirja izreži glavni osebi Madam in Luno, ki naj bo polna. Na    
hrbtno stran lutke nalepi večjo slamico. Uprizori ta prizor, lahko ti kdo 
pomaga (upoštevaj didaskalije).  
 

Fotografiraj in mi pošlji sliki zapisa v zvezek in lutk. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqge9J7X0qU


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 
Upam, da si uspešno prebral/a v e-učbeniku prejšnjo sredo, tam lahko poiščeš 
tudi naslov Morja segreva sonce.  
V učbeniku si preberi str. 46, 47, 48 (Sonce najbolj greje opoldne, Sonce nas ne 
ogreva vse leto enako, Kroženje ogretega zraka in vode). 
 
PREPIŠI V ZVEZEK! 
 
                                      SONCE NAS OGREVA                                               14. 4. 2020 

 

Sonce nas ogreva tem bolj, čim bolj strmo padajo na nas njegovi žarki: 
- opoldne najbolj, tla vsrkajo največ svetlobe in se najbolj segrejejo, 
- popoldne padajo žarki poševno, tla se ne segrevajo več toliko, 
- ponoči se tla ohladijo, ker oddajajo toploto zraku. 

 
Sonce nas ne ogreva vse leto enako, tla se bolj ogrejejo poleti, ko sonce sije dalj 
časa in potuje višje po nebu, tako da žarki padajo bolj strmo  na tla. 
Pozimi so dnevi kratki in noči dolge, sonce potuje nižje po nebu, tla se ponoči 
ohladijo, zato postaja vedno bolj mrzlo. 
 
Preriši  spodnje sličice na str. 47 (spomladansko enakonočje, najdaljši dan, 
jesensko enakonočje, najkrajši dan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠPORT  

TEK: Za začetek lahkoten tek 3 minute, nato pa sledi pretekanje na različne načine: hopsanje, 

nizki skiping, visoki skiping in tek s poudarjenim odrivom. Za to nalogo si poišči primeren 

prostor. Naj bo dolg približno toliko kot naša telovadnica. Lahko je to dvorišče, travnik, garaža 

… 

GIMNASTIČNE VAJE: Pri vadbi boš potreboval dostop do interneta (na računalniku, tablici ali 

mobitelu), saj vadba poteka na spletni strani youtube. Poišči si primeren prostor za vadbo. 

Vadba poteka v angleščini, vendar menim, da ti to ne bo povzročalo težav. Vaje boš izvajal 

približno 9 minut. Vmes boš imel tudi čas za počitek. Takrat si le privošči kakšen požirek vode. 

Ko boš pripravljen, pritisni le še na povezavo in začni: 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

NOGOMET: UTRJEVANJE 

Prejšnji teden smo se naučili veliko novih stvari o nogometu: vodenje žoge, osnovne udarce, 

zaustavljanje žoge in brcanje v cilj (na gol). Danes bomo to ponovili in utrdili. Pripravi si 

nogometno žogo (lahko je tudi katerakoli druga žoga) in poišči primeren, raven prostor za vajo. 

Vsako spodnjo vajo ponovi tolikokrat, da boš zadovoljen z njeno izvedbo. Več kot boš vadil, 

bolje ti bo šlo. Zdaj pa le na delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutri začnemo s košarko. Na youtubu si oglej posnetek o košarki: 

https://www.youtube.com/watch?v=EH9CSWJnhgg  

 

 

VODENJE ŽOGE  

- z levo nogo 

- z desno nogo 

- z zunanjim delom stopala 

- z notranjim delom 

stopala 

- v krogu 

- med ovirami 

ZAUSTAVLJANJE ŽOGE 

- z notranjim delom stopala 

- s podplatom 

OSNOVNI UDARCI 

- z nartom 

- z notranjim delom stopala 

- s sprednjim notranjim delom stopala 

- s sprednjim zunanjim delom stopala 

STRELJANJE NA GOL 

- z notranjo stranjo stopala 

- z zunanjo stranjo stopala 

- s prsti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=EH9CSWJnhgg

