
UČENJE NA DALJAVO  TEDEN OD 18. DO 22. MAJA 2020 

 

PONEDELJEK, 18. maj 2020 

 

SLOVENŠČINA: EDNINSKI  IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI  (zoom učna ura) 

Potrebuješ: 

- SDZ2/ 62, 63; naloge  

- Zvezek za jezikovni pouk 

- PPTX Edninski in množinski samostalniki  

Danes se boš srečal/a s samostalniki, ki nimajo vseh treh števil.  

1. V SDZ2/str. 62 preberi strip. Nato se loti nalog 2-5.  

2. V vajah si ugotovil/a, da se ti samostalniki uporabljajo samo v množini.  

3. Oglej si razlago na PPTX Edninski in množinski samostalniki (na mailu in v spletni učilnici). 

4. Na voljo imaš tudi video na spletu, ki razlaga to snov. Poveži se preko spodnje povezave. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm78cehqzE&feature=share&fbclid=IwAR3x63qcVGX8AvfN

bOq7tBwVAZsyeLrAgpXiURUmB7kDEoR2nrrHg0do7TU  

 

MATEMATIKA: Ploščina in obseg: utrjevanje, ponovitev (zoom) 

Potrebuješ: 

- Zvezek, geometrijsko orodje 

- PPTX Računamo ploščino !!! 

- Učni list  

1. Pri današnji uri boš ponovil/a računanje obsega in ploščine. Najprej si oglej PPTX Računamo 

ploščino; kjer boš slišal/a tudi zvočno razlago. S tem boš ponovil/a osnovna pravila.  

2. Sedaj se loti nalog na učnem listu (v spletni učilnici in na mailu). 

 

 

GUM: NA KONCERTU UMETNOSTNE GLASBE- GLASBENI POJMI 

Potrebuješ:  

- Zvezek GUM 

- PPTX Glasbeni pojmi 

Prejšnjo uro GUM si se naučil razlikovati med klasično in sodobno umetnostno glasbo. Ponovil si 

poimenovanja glasbenih zasedb. Danes se boš s pomočjo PPTX Glasbeni pojmi (na mailu in v spletni 

učilnici) srečal še z drugimi pojmi, ki jih srečamo v glasbi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm78cehqzE&feature=share&fbclid=IwAR3x63qcVGX8AvfNbOq7tBwVAZsyeLrAgpXiURUmB7kDEoR2nrrHg0do7TU
https://www.youtube.com/watch?v=ZMm78cehqzE&feature=share&fbclid=IwAR3x63qcVGX8AvfNbOq7tBwVAZsyeLrAgpXiURUmB7kDEoR2nrrHg0do7TU


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: MASA SNOVI SE OHRANJA (zoom) 

Potrebuješ: 

- SDZ NIT / str. 90 

- Interaktivno gradivo na www.radovednih-pet.si , naslov MASA SNOVI SE OHRANJA 

- Kuhinjska tehnica, snovi za tehtanje 

- Zvezek NIT za zapiske 

 

1. V interaktivnem gradivu poišči stran z naslovom Masa snovi se ohranja. Preberi si besedilo pod 
naslovom, nato si oglej  film z naslovom Masa.  

2. Po ogledu filma si poglej še fotografije na isti strani. 
3. Pod ikono žoga boš našel nekatere dejavnosti: naredi dejavnost 2. Če pa imaš doma plastelin, se lahko 

lotiš tudi dejavnosti 1. Zapiši ugotovitve v SDZ na strani 90, pri nalogi z istim naslovom, kot jo ima 
dejavnost. 

 

DRUŽBA: DRUGA SVETOVNA VOJNA. BOLJŠI ČASI PO VOJNI  (zoom) 

Potrebuješ: 

- UČB. DRU/ 94 

- Zvezek DRU  

- Interaktivno gradivo na www.radovednih-pet.si 

- PPTX Slovenci v Jugoslaviji  

1. V interaktivnem gradivu si oglej fotografije na strani Življenje v moderni dobi. Reši nalogo pod ikono 

svinčnik. 

2.  V UČB/ str. 94 preberi besedili Druga svetovna vojna in Boljši časi po vojni.  

3. V interaktivnem gradivu si poglej tudi fotografije pod naslovom Boljši časi po vojni.  

4. Reši nalogo pod ikono žoga. Časa za to nalogo imaš ves teden. Ko opraviš intervju, ga prepiši na list, 

fotografiraj ga in pošlji učiteljici.  

5. O drugi svetovni vojni govori tudi videoposnetek oddaje Infodrom na povezavi 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4035. 

6. O življenju Slovencev po drugi svetovni vojni si lahko prebereš tudi na prosojnicah PPT Slovenci v 

Jugoslaviji. 

 

TOREK, 19. maj 2020 

 

SLOVENŠČINA: EDNINSKI IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI  (zoom) 

Potrebuješ: 

- SDZ 2/ 63 -65 

Včeraj smo se pogovarjali o množinskih samostalnikih. Na PPTX Edninski in množinski samostalniki si 

pozorno preberi razlago, kaj so edninski samostalniki. 

V SDZ reši naloge od 7 do 9 /str. 63.64/. 

Naloge od 10 do konca strani 65 bomo reševali pri videoučni uri. 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4035


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: MASA SNOVI SE OHRANJA (2. URA) 

Potrebuješ:  

- SDZ, str. 89: naloga 1 in 2 

- Zvezek NIT 

- PPTX Masa snovi se ohranja (zapiski v zvezek)   

 

1. V SDZ na strani 89 reši nalogo 1 in 2.  

2. V zvezek NIT prepiši zapiske iz PPTX Masa snovi se ohranja. 

 

MATEMATIKA: LIKI, VEČKOTNIKI, OBSEGA IN PLOŠČINA- utrjevanje, priprava na ustno ocenjevanje 

Potrebuješ: 

- Pribor za pisanje, geotrikotnik 

- Učni list (poslan na mail in v spletni učilnici)  

 

1. Učni list z nalogami reši, nato ga prilepi v zvezek MAT. Če učnega lista ne moreš natisniti, naloge reši 

v zvezek (označi samo naslov z učnega lista  in napiši rešitve). 

 

                      DRUŽBA: MODERNA DOBA-OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE   

Potrebuješ: 

- UČB./95 

- Zvezek DRU 

- PPT Samostojna Slovenija  

 

1. Najprej si v učbeniku na strani 95 preberi besedilo.  

2. Oglej in preberi si powerpoint z naslovom Samostojna Slovenija (poslan na mail in objavljen v 

spletni učilnici). 

3. Na zadnji prosojnici imaš besedilo, prepiši ga v zvezek DRU. 

 

SREDA, 20. maja 2020 

SLOVENŠČINA: KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? 

Potrebuješ:  

- SDZ2/ str.  , naloge  

- Zvezek za jezikovni pouk 

- PPTX Kaj so pridevniki?  

 

1. Na PPTX preberi razlago o novi skupini besed-pridevniki. 

2. Nato v zvezek prepiši zapiske, ki jih najdeš na koncu PPTX. 

 



DRUŽBA: PRIPRAVA NA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA: NOVI VEK IN MODERNA DOBA 

1. Na mail in v spletni učilnici boš našel/ našla vprašanja in naloge za ponovitev učne snovi o novem 

veku in moderni dobi.  Tako se boš lahko pripravil/a na ustno ocenjevanje.  

 

 

GOSPODINJSTVO:  KAKO NAJ PRAVILNO VZDRŽUJEM SVOJA OBLAČILA IN  

                                                       TEKSTILNE IZDELKE ZA DOM (SIMBOLI ZA VZDRŽEVANJE, PRANJE)? 

Potrebuješ:  

- UČB:/str. 70-73 

- Zvezek GOS 

- Učni list Oznake za označevanje oblačil (etikete) 

 

1. V  učbeniku preberi besedilo od strani 70 do 73.   

2. Učni list, ki bo poslan na tvoj mail in dosegljiv v spletni učilnici, natisni in ga prilepi v zvezek GOS.  

3. Doma poišči 3 različna oblačila, ki imajo etiketo in preberi, kaj piše na etiketi glede njihovega 

vzdrževanja. Pomagaj si z učnim listom za boljše razumevanje oznak in navodil. 

4. Doma pomagaj staršem tako, da sam zbereš oblačila in jih daš prat v pralni stroj. Prosi za nasvet, kaj 

lahko pereš skupaj in česa ne in kateri program pranja boš uporabil. Oprana oblačila daj posušiti in 

jih suha tudi zloži. 

 

ČETRTEK, 21. maja 2020 

 

SLOVENŠČINA: POEZIJA: NEKOČ  IN DANES (EKOLOŠKA EKLOGA) Boris A. Novak 

Potrebuješ: 

- Berilo, str. 14 

- Zvezek SLJ/ književnost 

 

1. Današnja poezija Nekoč in danes govori o tem, kako so nekoč ljudje živeli na vasi in primerja to 

življenje z današnjim. 

2. Pred branjem (ali poslušanjem pesmi na interaktivni strani www.radovednih-pet.si) reši nalogo 

Dejavnosti pred branjem.  V zvezek za književnost naredi preprosto tabelo z dvema stolpcema in 

primerjaj življenje nekoč na vasi in danes. (Naslov v zvezku je naslov pesmi.) 

3. Primer tabele: 

                                           NEKOČ                                           DANES 

 

- Včasih so ljudje hodili peš ali se                 - Danes se ljudje večinoma vozijo z različnimi vozili. 

vozili s kočijo. 

- (tako nadaljuješ še za ostale trditve) 

 

http://www.radovednih-pet.si/


MATEMATIKA: PREVERJANJE ZNANJA LIKI, TELESA, OBSEG IN PLOŠČINA 

                                             (priprava na ustno ocenjevanje) 

 

1. Današnja naloga je rešiti naloge in vprašanja, s katerimi boš preveril/a svoje znanje o teh 

matematičnih vsebinah.  S temi nalogami in vprašanji se boš pripravil/a na ustno ocenjevanje. 

2. Učni list bo na voljo na tvojem mailu in v spletni učilnici. Rešen učni list fotografiraj  in pošlji 

učiteljici.  

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: GOSTOTA SNOVI 

 

PETEK, 22. maja 2020 

 

SLOVENŠČINA: TUDI MI SMO PESNIKI (zoom) 

1. Danes se boš preizkusil v pisanju pesmi. Napiši pesem o naravi (rastlinah, živalih, gozdu, travniku, 

morju…). 

2. Pesem naj ima najmanj 3 kitice s 4 verzi. Lahko pa si daš duška in napišeš tudi daljšo pesem. 

3. Pesem prepiši z računalnikom in jo pošlji učiteljici. Pod pesem se podpiši.  

4. Čas oddaje naloge: do torka, 26. maja 2020! 

 

MATEMATIKA: ŠTEVILSKI IZRAZI (zoom) 

Potrebuješ: 

- SDZ3/ str., naloge 

- Zvezek s kvadratki 

 

1. Danes bomo ponovili, kaj so številski izrazi in pravila, ki jih moramo upoštevati pri njihovem 

reševanju. 

2. Pozorno preberi razlago na PPTX Številski izrazi  

3. Reši naloge v SDZ3/ str. 53, 54 (nalogi 1). 

 

LIKOVNA UMETNOST: SLIKANJE PORTRETA (zoom) 

Potrebuješ: 

- likovni pripomočki (barvice, svinčnik, tempera barve, čopiči) 

- risalni list 

- prostovoljca, ki ga boš naslikal 

-  PPTX Kaj je portret? !!! 

1. Poišči osebo v tvoji družini (lahko tudi babice, dedke, tete, strice, bratrance, sestrične….), ki jo boš 

portretiral/a. Navodila za izdelek najdeš v PPTX Kaj je portret? 

2. Končan portret podpiši na vidno mesto, fotografiraj in pošlji učiteljici. 

3. Čas oddaje naloge: do petka, 29. maja 2020. 



GLASBENA UMETNOST: KDO JE NAPISAL SLOVENSKO HIMNO? (zoom) 

 

Potrebuješ: 

- učbenik za GUM, str. 52 

- interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si 

- zvezek GUM 

 

1. V učbeniku GUM na strani 52 preberi, kdo je uglasbil slovensko himno.  

- V interaktivnem gradivu www.radovednih-pet.si poslušaj himno in jo zapoj. 

2. V zvezek napiši naslov KDO JE NAPISAL SLOVENSKO HIMNO in prepiši zapiske, ki jih najdeš v 

nadaljevanju tega navodila. 

3. Po prepisu v zvezek ilustriraj Franceta Prešerna. 

 

                                                ZAPISKI ZA V ZVEZEK: 

 

SLOVENSKA HIMNA 

 

 

1. Za slovensko himno je bila izbrana 7. kitica pesmi Zdravljica, ki jo je napisal France Prešeren 

daljnega leta 1844. 

2. Besedilo 7. kitice:                       

ŽIVE NAJ VSI NARODI, 

KI HREPENE DOČAKAT DAN, 

DA KODER SONCE HODI, 

PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN. 

DA ROJAK PROST BO VSAK, 

NE VRAG, LE SOSED BO MEJAK. 

 

3. V tej kitici najdemo misel o medsebojnem razumevanju narodov na svetu in da bi vsi lahko živeli 

v miru, brez vojn, prepirov. 

4. Zdravljico je uglasbil skladatelj Stanko Premrl, ko je bil star komaj 25 let.  

5. Po 6.členu ustave je Zdravljica, njena sedma kitica, besedilo himne Republike Slovenije. 

Skupščina je odločitev sprejela 27. septembra 1989. 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/

