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Se vidimo danes na Zoomu  

 

  Lep pozdrav.                                  učiteljica Milka 
 
Obvestilo: Pri pouku ŠPO vas je prevzela učiteljica Mateja Železnik. 
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TJA 

Učenci, danes bomo naredili analizo testa. Na elektronski naslov ste dobili popravljene teste. 

Pri vsakem odgovoru, ki ste ga narobe naredili, vam na testu piše pravilni odgovor. Včasih 

pišeta tudi dva odgovora, ker je več možnosti.  

Vaša naloga danes je, da greste skozi svoj test in naredite popravo napačnih odgovorov v 

zvezek.  

 

Analiza nalog: 

1.  Naloga: Izberi pravilno kombinacijo 

 Tukaj ni bilo težav. Večina vas je odgovorila pravilno.  

 

2. Naloga: Napiši poimenovanja za sadje in zelenjavo. 

Tudi to nalogo ste dobro reševali, z izjemo primera D, kjer ste narobe napisali leek ali pa 

odgovora sploh ni bilo. Nekateri ste pri F) primeru napisali tudi mango namesto melon.  

 

3. naloga: Označi, katera hrana sodi med zelenjavo in katera med sadje. 

Pri tej nalogi ste nekatere primere vsi pravilno rešili. Napake pa so bile pri primerih eggplant, 

tangerine in apricot, toda tudi pri teh primerih vas ni veliko naredilo napake. 

 

4. naloga: Poglej si sliko in na podlagi slike označi besede k ustrezni številki. 

Pri primeru 1 in 2, ste nekateri spregledali, da poved že vsebuje glagol is, in sicer v krajši obliki 

There's. Zato tukaj ni bili prav, če ste napisali is. Še manj pravilno je bilo, če ste napisali isn't, 

saj sta bila jabolko in torta na sliki.  

SLJ, 18. 5.  DZ, str. 44 in 45 



Pri 5. in 6. primeru nekateri znova niste bili pozorni na sliko in ste napisali is namesto isn't. 

Slika se je morala skladati s povedmi, zato ni bilo prav, če ste napisali There is a tomato. Na 

sliki ga ni in je bil pravilen odgovor isn't.  

 

5. naloga: Besede, ki jih imaš na voljo, označi k ustrezni številki. 

V največ primerih je prišlo do napak, ker ste zamešali trdilno poved s vprašanjem in je bilo zato 

namesto There is/are označeno Is/Are there. Največ napak je bilo pri zadnjem primeru, ker 

niste dobro prebrali povedi in ste sklepali, da je vprašanje, bila pa je zanikana poved: There 

isn't any cake in the fridge anymore! It's gone! 

 

6. naloga: Napiši besede za pohištvo na sliki. 

To nalogo ste dobro reševali. Besede ste morali napisati popolnoma pravilno, če ne, ste izgubili 

celo točko.  

 

7. naloga: Označi ustrezno besede THIS/THAT/THESE/THOSE 

To snov vam je nekaterim še vedno težko razumeti. Tukaj je potrebno ločiti med stvarmi, ki so 

blizu nas ali dlje od nas. Če je stvar blizu in je ena, damo pred predmetom besedo this, če pa 

je več stvari blizu, pa damo pred besedo these. Ko je predmet oddaljen od nas in je en sam, 

damo pred predmetom besedo that, ko pa je oddaljenih od nas več stvari, pa je pred besedo 

v množini beseda those. 

 

8. naloga: Povedi postavi v pravilni vrstni red. 

Nalogo ste dobro reševali. Bili ste dosti bolj natančni kot pri preverjanju znanja. Je pa bila še 

vedno kakšna poved brez ločila. Primer vam je v tem primeru označilo kot napačen, ampak 

vam nisem odbijala točk zaradi tega. Če ste napisali pravilen vrstni red besed, toda ste eno 

besedo narobe prepisali, vam prav tako nisem odbila nič točk. Če pa je bilo teh pravopisnih 

napak več, sem odbijala 0,5 točke. 

 

9. naloga: Preberi besedilo in označi, če je poved pravilna ali napačna. 

Pri tej nalogi je bilo največ napak pri odgovorih 2, 5 in 7.  

Primer 2: She has milk and fruit for breakfast. Tukaj je verjetno prišlo napak zaradi površnosti, 

saj ne bi smelo biti težav pri razumevanju povedi. Možno pa je, da vas je zmedla to, da ste 

imeli v primeru besedo she (ona), v besedilu pa I (jaz). Poved iz besedila, ki je potrdila 

pravilnost te povedi je: For breakfast I have a glass of milk and some fruit.  

Primer 5: You can't eat meat in King's Restaurant. Ta poved je napačna, saj v besedilu piše: 

They always have steak and chips there! Steak je zrezek, kar pomeni, da lahko ješ meso v tej 

restavraciji in je poved napačna. 

Primer 7: Her mum doesn't bake a very delicious strawberry cake. Poved pomeni, da njena 

(Lucyina) mama ne peče slastne jagodne torte. Poved je napačna, saj v besedilu piše: My 

mum's strawberry cake is the best cake in the world! (Mamina jagodna torta je najboljša torta 

na svetu!) 

 



Točkovnik: 

Odstotki Točke Ocena 

90 – 100 % 46, 5 – 52 odl (5) 

78 – 89,9 % 40,5 – 46 pdb (4) 

60 – 77,9 % 31 – 40 db (3) 

45 – 59, 9% 23,5 – 30,5 zd (2) 

0 – 44,9 %  0 – 23 nzd (1) 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Reši v DZ, str. 46 in 47 in UL. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

BRANJE PROGNOSTIČNE KARTE 

Na karti za 12. marec je napovedano jutranje in popoldansko vreme za 11 

krajev v Sloveniji. Oglej si jo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 

 

 



UTRJEVANJE ZNANJA 

 

Gibanje zraka občutimo kot _____________.  Ta s sabo nosi cvetni prah in 

____________ rastline. Raznaša tudi razna semena. Ljudje so ga že davno začeli 

izkoriščati za _______________, __________________, __________________.  

Šibki vetrovi so (naštej jih) ____________________________________________.  

Vreme opazujejo _______.  

Vetru, ki piha iz zahodne strani pravimo _____________. Higrometer je drugo 

ime za ____________. Enota za merjenje zračnega pritiska je ______________. 

ŠPORT 

Pozdravljeni, učenci, pri športu bom od sedaj naprej z vami jaz, učiteljica 

Mateja. Želim vam veliko užitkov pri izvajanju nalog. Ostanite še naprej 

nasmejani, predvsem pa zdravi.  

Najprej se preizkusi v športnem izzivu. 

 



Pri rokometu ste vadili že podajo in lovljenje, sedaj pa boste spoznali še 

vodenje žoge.  

Najprej si oglej posnetek vseh tehničnih elementov rokometa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bhO9bjlE3Eo 

 Vodenje žoge 
Pri vodenju je telo nekoliko upognjeno naprej; pokrčeni smo v skočnem in 

kolenskem sklepu. Prsti na roki so razprti in rahlo pokrčeni, žogo mehko in 

prožno potiskamo navzdol k tlom. Višina odboja je približno v višini bokov. 

Žogo lahko vodimo samo z eno roko (levo ali desno).  

 Vzemi svojo žogo. Žogo najprej vodi na mestu. Poizkušaj najprej z eno, nato z 
drugo roko; med vodenjem spreminjaj položaj (počepni, poklekni, se usedi 
...) 

 Žogo vodi v hoji ali počasnem teku. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhO9bjlE3Eo

