
NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_7. teden 

Dragi učenci! 

 

Upam, da ste lepo preživeli počitnice in si nabrali novih moči za 

nadaljevanje pouka. V tem trenutku, ko vam to pišem, še ne 

vem, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi. Brez skrbi o vsem 

boste izvedeli pravočasno. 

No, pa smo že v sedmem tednu. Da bo lažji začetek novega 

delovnega tedna, imamo v ponedeljek športni dan. 

Prek videokonference sem vam povedala, da bomo po 

počitnicah začeli ocenjevati. V tem tednu pričnemo z 

ocenjevanjem znanja pri LUM. Navodila za izdelavo 

likovnega izdelka boste dobili v sredo zjutraj.  

 

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

vpogled do vključno petka, 8. 5. 2020. 

ODDAJA  NALOG: 

 NIT (miselni vzorec) 
 MAT (4 rešene račune) 

 

 
 

Učiteljica Biljana 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENŠČINA:  

 
1., 2. in 3. URA: V tem tednu se bomo po dolgem času 
ukvarjali s književnostjo. Tule je povezava na e – berilo: 
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dosto
p/1000193 
  
Kdor želi, lahko uporabi tudi dokument z besedilom, ki je 
priložen (GLEJ PRILOGO). 
Besedilo tega tedna je Lenča Flenča. Napisal ga je Milan 
Dekleva.  
 
------------------------------------------------------------------- 

MATEMATIKA:  

1. URA: Najprej ponovi deljenje z enomestni deliteljem. Reši 

SDZ3 str. 7/n1 

          str.8/vse naloge 

 

2. URA: Sedaj pa bomo s pomočjo PPT predstavitve (GLEJ 

PRILOGO) spoznali postopek deljenja z dvomestnim deliteljem. 

PPT je pripravljen tako, da ga samo zaženete na cel zaslon 

in nato se sam predvaja. Posnetek večkrat natančno poglej! 

 

3. URA: Ponovi deljenje. Reši SDZ3 str. 10 in 11. 
                                     

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

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (2 URI) 

1. URA: Preveč ali premalo hrane - Kakšne posledice ima to za 

naše telo, zakaj sploh pride do tega? Spoznajmo še različne 

motnje in bolezni povezane s prehrano. Pomagaj si z besedilom 

in povzetkom poglavja o hrani (GLEJ PRILOGO). Poišči kaj tudi 

na spletu. 

2. URA: RAZISKOVALNA NALOGA - SKRB ZA ZDRAVJE 

Delaj po navodilih in izpolni miselni vzorec (GLEJ PRILOGO). V 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000193
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000193


pomoč ti je priloženo gradivo - PPT predstavitev  in dokument z 

različnimi povezavami, kjer najdeš podatke. 

Pošlji mi izpolnjen miselni vzorec. 

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

DRUŽBA: Začenjamo spoznavati zgodovinski razvoj človeka na 

ozemlju Slovenije. 

1. URA: V SDZ na str. 47/1. naloga najprej nariši časovni trak 
svojega življenja (nasvet 1 cm = 1 leto). Vanj nanizaj bistvene 
podatke, vesele dogodke, ... Označi, v katerem letu si se rodil. 

Zgodovinarji so izdelali časovni trak zgodovine. Odpri UČB na 
str. 72 in si oglej časovni trak zgodovine.  
 
Nato predvajaj PPT Časovni trak zgodovine (GLEJ PRILOGO). 
Svetujem ti, da si ga počasi in pozorno pogledaš.  

 
V zvezek prepiši iz PPT predstavitve (zadnja prosojnica) ter 
prilepi časovni trak (GLEJ PRILOGO) in poimenuj obdobja. 
 
S pomočjo UČB. str. 72 -74 reši naloge v DZ na str. 47, 48/ 2. 
– vključno s 7. nalogo 
 
2. URA: Oglej si PPT Prazgodovina in arheološke najdbe. 
Svetujem ti, da si ga počasi in pozorno pogledaš. Zadnjo 
prosojnico prepiši v zvezek. 
 
Na koncu najdi na spletu vsaj 5 slik, ki prikazujejo 
najpomembnejše najdbe na območju Slovenije iz prejšnjih dob. 
Opiši, kaj slika prikazuje in zapiši, za kaj in kako so jo naši 
predniki uporabljali. Svetujem ti, da v Googlov iskalnik vpišeš 
Arheološka najdišča v Sloveniji. Veselo raziskovanje!  

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

LIKOVNA UMETNOST: Navodila za izdelavo izdelka boš dobil v 

sredo zgodaj zjutraj. 

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



GOSPODINJSTVO: Odpade zaradi športnega dne. 
 
------------------------------------------------------------------- 

GLASBENA UMETNOST: (glej email učiteljice Špele) 

ŠPORT: (glej povezavo https://www.osagpostojna.si/bukovje/) 

ANGLEŠČINA: (glej email učiteljice Sinitje) 

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

DRUGO:  

- Vadi za kolesarski izpit.  

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

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

 

 

 

 

 

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

