
SREDA,                      
6. 5. 2020 

 
Smo že na polovici delovnega tedna, nadaljujemo z dobro voljo in s skupnimi 

močmi nam bo uspelo.  
Včeraj pa smo se videli skoraj vsi, super  

 

Bodite lepo in ostanite zdravi.               učiteljica Milka 
 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA 

SLJ, 6. 5. 7. 5. 2020 DZ, str. 34, 35, 36  
(brez 8. naloge) 

MAT, 6. 5. 7. 5. 2020 DZ, str. 58, 59, 60 

NIT, 6. 5. 7. 5. 2020 vremenska napoved 

LUM, 6. 5. 11. 5. 2020 likovni izdelek – slika 
 

REŠITVE 

 

 

 

SLJ, 5. 5. DZ, str. 14/23. naloga, 
       str.  15/24., 25. naloga 

odgovori – zvezek 



 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

V novi učni enoti v DZ, str. 34 z naslovom OPAZUJEM IN UPORABLJAM se boste 
naučili: 

- dopolnjevati miselni vzorec o opisanem predmetu,  

- poimenovanje delov kolesa in prepoznavanje njihovih položajev,  

- pisno opisovanje izbranega predmeta,  

- pretvarjanje opisa predmeta v mali oglas in sodelovanje ter podjetnost. 

 
PREPIŠI V ZVEZEK! 

                      OPIS PREDMETA                             6. 5. 2020 
 
Predmet po navadi opisujemo tko, da povemo, koliko je VELIK, iz katere SNOVI 
je, kakšne BARVE je, katere SESTAVNE DELE ima in čemu ga UPORABLJAMO. 



Reši v DZ, str. 34/1. naloga (ustno odgovori na vprašanja in zapiši kratke 
odgovore o omari v tvoji sobi) 
 
Reši v DZ, str. 34/2. naloga (preberi besedilo) + 3. naloga (ustno reši nalogo) 
 
Reši v DZ, str. 35/4. naloga 
 
Reši v DZ, str. 36/5., 6., 7. naloga 

 
 
MATEMATIKA 
 
Za nazornejšo predstavo o obsegu likov oz. kvadrata in pravokotnika si obvezno 
oglejte naslednje videoposnetke učiteljic iz slov. osnovnih šol: 
 
 
OBSEG LIKA 
https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo 
 
OBSEG LIKA 
https://www.youtube.com/watch?v=MKVqZxhxifo 
 
OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA 
https://www.youtube.com/watch?v=TqTwqemjUPA 
 
 
Reši v DZ, str. 58, 59, 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo
https://www.youtube.com/watch?v=MKVqZxhxifo
https://www.youtube.com/watch?v=TqTwqemjUPA


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 
Sledi že včeraj omenjena obravnava naslednjega poglavja z naslovom 
Vremenski pojavi v učbeniku na str. 52 – 54. Natančno si oglej fotografije in 
preberi besedilo. 
 
PREPIŠI V ZVEZEK. 

                                        VREMENSKI POJAVI                              6. 5. 2020 

  
V obliki miselnega vzorca napiši in nariši vse besede, ki ti pridejo na misel, ko 
slišiš besedo vreme. 
 
 
 

                                                 VREME 
 
 
 
 
Ustno odgovori na vprašanja o prebranem.  
Odgovore si pripoveduj glasno, v celih stavkih. 
 
Zakaj je pomembno, da v naprej vemo, kakšno bo vreme? 

Kakšne padavine se pojavljajo poleti v hudi vročini?  

Kaj lahko opazujemo pri oblakih? Kaj vse merimo?  

Kdo opravlja te meritve?  

Zakaj je vremenska hišica bele barve? (Sonce ogreva Zemljo!) 

 
Naloga je, da si ogledaš vremensko napoved (TV, splet) in jo zapiši ali prilepi v 
zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIKOVNA UMETNOST 
 
POZORNO PREBERI NAVODILA ZA DELO! 
 
Pri LUM boste danes ustvarjali na polovici risalnega lista. 
Pripravite si vse potrebščine, zaščitite mizo in ustvarjajte  
Potrebščine: 

- časopisni papir, polovica risalnega lista, svinčnik, barvice, flomastri, 
tempera/vodene barve/voščenke, lonček z vodo, čopič 

Likovna naloga: slikanje 
Likovna tehnika: barvice, flomastri, tempera/vodene barve/voščenke 
Likovni motiv: šopek pomladnih rož  

 

Navodila:  
List razdelite na tretjine, s svinčnikom si lahko narahlo skicirate pomladne rože 
v šopku. Likovni motiv naj bo dovolj velik.  
V vsaki tretjini lista boste ustvarjali z drugim likovnim materialom in ni 
potrebno, da v tem vrstnem redu: 

1. tretjina – barvice 
2. tretjina – flomastri 
3. tretjina – tempera ali vodene barve ali voščenke (odvisno, kaj imaš 

doma) 
Pazi le, da bo res na vsaki tretjini lista uporabljen določen likovni material. 
Likovni izdelek boš fotografiral in mi ga poslal na mail. 
Veliko ustvarjalnosti ti želim! 
 
Primer pomladne rože (ni šopek)  

 
                                                               Vir: Klara Hudoklin 



NIŠP 
 
Pozdravljeni ! 

V letošnjem šolskem letu bomo kar nadaljevali in končali z delom na daljavo.  Moramo pa 

pridobiti še eno oceno. Nič se ne ustrašiti, lepo bomo sodelovali. 

Na pomoč boste poklicali starejšega bratca ali sestrico ali pa koga od staršev.  

Predstavili boste namreč svojo športno dejavnost. Lahko izvajate kakšne vaje, ki se jih 

spomnite od pouka, lahko pa pokažete nekaj čisto svojega.  

 Npr.: 

- lahko je vaja z žogico (podajanje ali odbijanje od zida in lovlenje žogice, žogliranje ...) 

- lahko je talna telovadba ( razni gimnastični liki .....sveča, most, mizica....) 

- lahko je aktivnost na igrišču ali v naravi.. 

 

Tisti, ki vam bo v pomoč, vas poslika (2 – 3 slikice ), vi pa čisto na kratko opišete svojo 

dejavnost (ne več kot dva stavka ali pa samo nekaj besed). 

Na koncu to pošljete na moj mail, kot opravljeno nalogo (do konca meseca maja.) 

 

Če želite še kaj vprašati, mi kar sporočite!   . 

Mail naslov:  gorazd.canic@os-smihel.si 

 

Lepo vas pozdravljam + ostanite zdravi in veseli  (junij se bliža!)! 

  

                                                                                                           učitelj Gorazd 

 

 


