
5. A (sreda), 20. 5. 2020 
 

*ŠPORT         

*FORMULA 1: 

Označi si »dirkalno progo« v obliki ovala. Sam si izberi predmete za označitev proge. Tvoja 

naloga bo, da se spremeniš v formulo, ki bo 3 minute dirkala po progi. Pred začetkom dirke 

poskusi oceniti, koliko krogov boš pretekel v tem času. K igri lahko povabiš še koga, da bo 

bolj veselo.  

Če bo poleg tebe dirkal še kdo, upoštevajte 

spodnja pravila:  

- Vsi tečete v isto/dogovorjeno smer.  

- Prehitevanje je dovoljeno po zunanji strani.  

- Kdor ne zmore več teči, gre v »boks«  

– na sredino kroga, kjer se spočije in nato ponovno vstopi v dirko.  

- Kdor se zaleti v drugega tekača, mora ravno tako v »boks« na popravilo  

–tam naredi 5 počepov, nato se lahko ponovno priključi tekačem.  

- Če kdo podre kakšen predmet, s katerim je proga označena, se mora ustaviti in ga 

pobrati.  

Ko minejo 3 minute, začneš hoditi in vmes delaš dihalne vaje. Koliko krogov ti je uspelo 

preteči?  

*GIMNASTIČNE VAJE  



*MATEMATIKA      

 

 

 Rešitve: 

DU, str. 89/2, 3 in 4 

 

 

 

 

 Delo: 

 

DZ, str. 38/1 in 2 

            39/3 in 4 

 

 
 Rešitve pregledamo jutri. 

 
 

 

 Če imate vprašanje glede deljenja ali če želite dodatno 

razlago, mi pišite na bostjan.hribar@os-smihel.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*GLASBENA UMETNOST  
 

Oznake za glasnost 

Danes boste spoznali oznake za glasnost v glasbi. 

Najprej si oglejte oznake za glasnost (dinamika). Tabelo prepišite v 

zvezek za glasbo. 

Slovenski izraz Originalen izraz Kratica 

glasno forte f 

srednje glasno mezzoforte mf 

tiho piano p 

zelo glasno fortissimo ff 

 

 

Večkrat dobro preberite spodnje besedilo otroške šaljivke z naslovom 

KIN KAJ KU. Besede v pesmi nimajo pomena. Besedilo preberi čim 

hitreje.  

 

 

 

 

 



Pri branju šaljivke upoštevajte oznake za glasnost in znak za ponavljanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA     

 

Utrjevanje znanja (pregled): 

 

Delo: 

 

 

 



*SLOVENSKI JEZIK (tema: KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?) 

 V novi enoti bomo spoznali: 

Prepoznavanje pridevnikov, vrste pridevnikov, prepoznavanje in razvrščanje 

pridevnikov, ujemanje samostalnika in pridevnika. 

 

 Rešitve: 

DU, str. 50/ 1 in 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zapis v zvezek: 

 

 LASTNOSTNI pridevniki 

Ti poimenujejo lastnost  KAKŠEN? 

 VRSTNI pridevniki 

Ti poimenujejo vrsto  KATERI? 

*SVOJILNI pridevniki 

Ti izražajo svojino  ČIGAV? 

 

PRIMER: 

Tetin plašč.  ČIGAV? 

Dežni plašč.  KATERI? 

Zelen plašč.  KAKŠEN? 

 

 

Reševanje: 

DU, str. 51/3, 4 in 5 

 

 

 Rešitve preverimo jutri. 



*NIP NEM 

 

Hallo! 

Rešitve: 

1) Es ist sonnig. 2) Es ist warm. 3) Es ist sehr warm. 4) Es ist kalt. 5) Es ist sehr 

kalt. 7) Es ist leicht bewölkt. 7) Es ist windig. 8) Es ist bewölkt. 9) Es regnet. 10) 

Es ist neblig. 11) Es schneit. 

Danes boste vremenske izraze še malo povadili. Oglejte si dve vremenski napovedi spodaj (ena je slika 

Evrope, ena samo Nemčije), nato pa v zvezek zapišite  odgovore na vprašanja. Da bo lažje, en primer 

naredim jaz. 

1) Wie ist das Wetter in Rom? In Rom ist es sonnig 

(vidiš, kako sta »es ist« zamenjana? To zato, ker smo 

začeli poved s krajem/mestom). Es ist sehr warm. 

Zdaj pa še ti   

2) Wie ist das Wetter in London? 

3) Wie ist das Wetter in Ankara? 

4) Wie ist das Wetter in Athen? 

 

5) Dopolni besedilo z manjkajočimi mesti. 

Es regnet in .............................................., in 

............................. und in ......................... 

Es schneit in .......................................... 

Die Sonne scheint in ................................., 

in.............................. und in ......................... 

Es ist bewölkt in ............................... und in 

............................... 

 

 

 

 
 

 


