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NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_6. teden 

Pozdravljeni! 

Pa smo že v šestem tednu. Še malo se bomo potrudili in 

zavihali rokave, pa pridejo zaslužene počitnice. Mislim, da si jih 

tokrat zaslužite tako vi, kot vaši starši! 

 

V torek, 21. 4. 2020, bomo imeli naravoslovni dan. Kar pomeni, 

da boste spet imeli 16 ur pouka. Navodila za naravoslovni dan 

boste dobil do torka. Naj vas še spomnim, da do ponedeljka, 4. 

5. 2020, morate prebrati Lukca in njegovega škorca ter 

odgovoriti na vprašanja. 

 

Prav tako še vedno velja, da mi pošljete spodnje naloge v 

vpogled do vključno petka, 24. 4. 2020. 

ODDAJA  NALOG: 

 SLJ: delovni list Vaja_1__samostalnik_št._in_spol 
 MAT: Preverjanje  
 DRU: Preglednica 

 
Potem pa juhuuuu počitnice! 
  
Sončne in brezskrbne prvomajske praznike vam želim! 

 
 
 

Učiteljica Biljana 
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SLOVENŠČINA (3 URE): 

Tema je še vedno samostalnik.  
 
1. URA: Najprej si oglej spodnji posnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v=vL6nCLmxNHs 
Potem reši učni list Vaja za ponovitev (GLEJ PRILOGO).  
 
2. URA: Sedaj pa si poglej delovni list z razlago (GLEJ PRILOGO 
Samostalnik_število_razlaga). Samostalniku bomo določali 
število. Poglej si še ta posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA 
 
3. URA: Reši še vaje na delovnih listih (GLEJ PRILOGO Vaja 1 
in Vaja 2). Če ne moreš tiskati, v zvezek napiši le rešitve. Vajo 
1 pošlji v vpogled. 
 

------------------------------------------------------------------- 

MATEMATIKA (3 URE): 

1. URA: SDZ 3, str. 111 – 113/ Vzorci  

Če nimaš možnosti tiskanja dokumenta, preriši v karo zvezek, 

kvadratek v zvezku naj bo enak kvadratku v SDZ sliki in tako 

preriši. 

 

2. URA: Ker je za nami že kar nekaj snovi, moramo tudi 
preveriti, kaj smo se naučili (GLEJ PRILOGO MAT_Preverjanje). 
Samostojno reši naloge in mi jih pošlji v vpogled.  
 
3. URA:  
Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem bomo spoznali po 
počitnicah. Zato bomo najprej napravili nekaj vaj v SDZ, kjer 
bomo ponovili deljenje z enomestnim deliteljem. 
Za ponovitev deljenja z enomestnim deljiteljem reši le prvo 

stran (GLEJ PRILOGO). Ne hiti! Bodi pazljiv! 
SDZ3 str. 6/n1 
          str.7/n1 
                                     
 

------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=vL6nCLmxNHs
https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (1 URA) 

1. URA: Tema pri naravoslovju je še vedno hrana. Raziskovali 

bomo tudi prehranjevalne navade v drugih državah. V pomoč 

pri delu so delovni listi (GLEJ PRILOGO). 

------------------------------------------------------------------- 

DRUŽBA (1 URA): 

1. URA: Pri pouku družbe smo spoznali vseh 5 pokrajinskih 
enot Slovenije (alpski, predalpski, obpanonski, 
dinarskokraški in obsredozemski svet). V učbeniku je temu 
poglavju namenjenih kar 45 strani. Ker je to zelo pomembna 
snov, si bomo za ponavljanje in utrjevanje znanja vzeli še nekaj 
časa. 

Pripravi zemljevid Slovenije. Za vsako enoto ob zemljevidu 

ponovi: 

 lego pokrajin, 
 delitev pokrajin, 
 poišči večja mesta, reke, jezera, 
 oglejte si tudi relief in ga poimenuj. 

Pomagaj si z učbenikom in zvezkom. 

Nato si v zvezek napiši naslov: SLOVENSKE POKRAJINE nato 
preriši spodnjo preglednico (GLEJ PRILOGO), najbolje čez dve 
strani, in jo dopolni s ključnimi (=pomembnimi) besedami. 
Preglednico pošlji v vpogled. 

------------------------------------------------------------------- 

LIKOVNA UMETNOST (1 ura): Tema likovnega ustvarjanja je 

pomlad. Izberi sam motiv in tehniko . 

------------------------------------------------------------------- 

GOSPODINJSTVO (1 ura): Vrste oblačil  
Dopolni str. 41 s pomočjo tega besedila.  
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Sedaj pa reši še nalogo na str. 42. 
Lahko narišeš ali pa poiščeš kakšno sličico na reklami in jo 
prilepiš.  
------------------------------------------------------------------- 

GLASBENA UMETNOST (1 URA): (glej email učiteljice Špele) 

ŠPORT (3 URE): (glej povezavo 

https://www.osagpostojna.si/bukovje/) 

ANGLEŠČINA (1 URA): (glej email učiteljice Sinitje) 

------------------------------------------------------------------ 

DRUGO:  

- Vadi za kolesarski izpit. Ker vam je snov bila v manjšem delu 

posredovana s strani učiteljice Eve, presodite skupaj s starši kaj 

lahko v trenutni novonastali situaciji naredite. Ko se bomo vrnili 

v šolo, bom ugotovila kje ste in bomo manjkajoče nadoknadili. 

Na tej povezavi je gradivo, ki ti bo v pomoč: 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO 

 

 

 

 

 
VRSTE OBLAČIL 
Oblačila delimo na vrhnja in spodnja. Spodnja morajo biti 
takšna, da nam je v njih prijetno in ne dražijo kože.  
Glede na letni čas pa na zimska in poletna ter prehodna.  
Zimska morajo biti topla, poletna pa zračna in hladna.  
Kadar se ukvarjamo s športom se oblečemo športna oblačila, ki 
morajo biti trpežnejša.  

 

https://www.osagpostojna.si/bukovje/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO

