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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
2. TEDEN: 23.–27. 3. 2020 
 
ODDELEK: 4. B 

 
 

RAZREDNIK: Francka Jensterle, francka.jensterle@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na 
spletni strani OŠ Gorje.  
 

 

PREDMET VSEBINA 

SLJ 

5 šolski ur 

Knjiga iz domače knjižnice, ki si jo prebral/a.  Napiši obnovo. Ilustriraj. 

U - 16. poglavje Izvedel sem nekaj novega 

Str. 77-79, nal. 5.-7! 

Iz časopisa izreži novico in jo prilepi v zvezek. 

MAT 

5 šolskih ur 

Ponovimo - deli celote RJI str. 30 -33! 

RJI str. 52! 

Ponovi - geometrijska telesa. Kaj že veš o njih? Katera imaš v domu? Predstavi jih 
domačim. 

TJA 

Saška Pogorevc 

2 šolski uri 

CD- unit 6  

Poslušaj in zapiši  povedi iz vaje “Catching Clouds” in povedi iz vaje “Story”. (Klikneš 
na puščico, na desni strani filmčka - zapiši samo pravilne dialoge) 

Students Book str. 81 (tisti, ki imate novejše učbenike imate drugo številko strani, 
zato poiščite Quiz na koncu 6 lekcije.) 

Prepišite Quiz z vprašanji in pravilnimi rešitvami. 

Glej GUM! 
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LUM 

2 šolski uri 

Izdelaj voščilnico za mamico, mamo, babico…za materinski dan. 

Uporabi tudi časopisni papir, barve. 

Gubanje zvončka ali tulipana. 

Napiši voščilo. 

NUM 

Primož 
Poklukar 

2 šolski uri 

Če imaš možnost, se “sprehodi” po eni od velikih galerij.  

Članek s povezavami do galerij: https://aktivni.metropolitan.si/dobro-
pocutje/potovanja/ste-obticali-doma-6-slavnih-svetovnih-muzejev-po-kateri-se-
lahko-sprehodite-s-kavca/ 

V poljubni tehniki lahko narišeš kakšno od zanimivih videnih likovnih mojstrovin. 
Izdelek lahko objaviš na kanalu NUM. 

GUM 

Saška Pogorevc 

1 šolska ura 

V povezavi z angleščino si zapoj pesem iz CD- Unit 6. 

Ponovi pojme opera, arija, libreto, libretist, rondo, kanon. 

NIT 

3 šolske ure 

Ponovi vsebine o okostju, mišicah in možganih. Utrdi svoje sposobnosti zaznavanja s 
čutili z vajami iz učbenika. 

Prepiši Moram vedeti U str. 20. 

Prepiši vprašanja in nanje odgovori. 

DRU 

2 šolski uri 

Različne oblike površij U str. 54, 55! 

Nariši risbo iz str. 54 v zvezek in jo opremi z napisi. 

Na sprehodu opazuj naravne oblike površja. 

ŠPO 

3 šolske ure 

Sprehod v naravo, lahkoten tek 2 x 5 min  in gimnastične vaje. 

Rokomet: podaja z žogo v steno, s staršem, domačim... 

N2N 

Maja Tavčar 
Karlin 

2 šolski uri 

Na spodnjih linkih boš našel spletne vaje za ponavljanje in utrjevanje besedišča na 
temo šolskih potrebščin. Najprej si še enkrat poglej besedišče in če imaš možnost 
besede tudi poslušaj. Spoznal boš še en izraz za peresnico (die Federschachtel = das 
Mäppchen). 

Ponovitev besedišča na temo šolskih stvari: https://h5p.org/node/600234 

Povezovanje slike z besedo: https://learningapps.org/watch?v=ph6hh0ifj01 
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Igra spomin (slika z zvočnim posnetkom): https://h5p.org/node/584844 

Igra spomin (slika in beseda z zvočnim posnetkom) https://h5p.org/node/586884 

Lahko izdelaš tudi kartice z besediščem ali svojo igro spomin. 

NRA 

Andreja 
Potočnik 

2 šolski uri 

V programu Scratch izdelaj animacijo z naslovom Žoga. Vsa podrobna navodila so v 
prilogi.  

 

PRIPOROČILA ZA VSAK DAN: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature (bralni dnevnik vodi na list papirja). 

Raziskovanje v Zakladnici idej na spletni strani OŠ Gorje, domača opravila, risanje, petje, 

modelarjenje, šivanje, vrtnarjenje … 

 

 

PEVKE IN PEVCI OPZ 

Da ne pozabimo naših pesmic in da se malo razvedrimo:  

Upevalne vaje:  https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4 

Kadar oblaki kihajo: https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE  od 20.18 minut naprej si lahko 

poslušaš in zraven prepevaš. Kazali ne bi, ko pa kihneš, nastaviš komolec. 

En ten tenera: https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU prvi del se nauči kazati z rokami, drugi 

del ne. 

 

 

 

 

Tatjana Pintar, 

pomočnica ravnateljice 

https://h5p.org/node/584844
https://h5p.org/node/584844
https://h5p.org/node/586884
https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE
https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE
https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU
https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU

