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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
2. TEDEN: 23.–27. 3. 2020 
 
ODDELEK: 5. A 

 
 

RAZREDNIK: Janja Geltar, janja.geltar@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na 
spletni strani OŠ Gorje.  
 

 

PREDMET VSEBINA 

SLJ 

5 šolskih ur 

*OPIS poljubne RASTLINE (SDZ str.30,nal.6) mi pošlji po e-pošti.     *L.Suhodolčan 
RUMENA PODMORNICA(preberi v berilu str.90-92,str.93- odgovori na vprašanja.                                                                                               
*OPIS  PREDMETA (reši v SDZ str. 34-35,str.36-37, 39, str.38 nal.5-lahko zapišeš v 
zvezek ali mi pošlješ po e-pošti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT 

4 šolske ure 

*Deli celote in ulomki-utrjuj znanje (DODmat str.48-51).                                     
*DVOMESTNI DELJENEC, ENOMESTNI DELITELJ (Pozorno sledi navodilom po korakih 
v SDZ str.5-9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Nasvet: Zato, da boš zelo dobro znal-a deliti, vsak dan izračunaj en račun deljenja, 
količnik pa preveri s preizkusom.                                     *PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO 
(Reši v SDZ str.86- 87, DODmat str.73).             

TJA 

Saška Pogorevc 

Student’s Book str. 64 MY ROOM - Dopolni povedi in jih prepiši v zvezek. 

Po istem vzorcu opiši še svojo sobo, lahko opišeš svojo sanjsko sobo. 

Student’s Book str. 60 -branje pesmi, poslušaj jo na CD. 

Workbook str.58,60,62,65/2 

Če želiš, lahko delaš tudi vaje na kodi iz DZ.  

LUM 

2 šolski uri 

V barvnih odtenkih (s suhimi barvicami) ustvarjalno pobarvaj papir iz katerega boš 

izdelal-a vetrnico pri NIT(glej navodila v SDZ str.64 ).                                                                                                                                         
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NUM 

 

Primož 
Poklukar 

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 

Intervju s starši. Vprašanja najdeš v DZ- str. 60. Odgovore zapiši. 

 

NIT 

3 šolske ure 

*O VETRU preberi v U, str.54,55 in reši v SDZ str.62,63.                                                                                                                 
*O IZKORIŠČANJU VETRA preberi v U str.57, reši in izdelaj pa                      v SDZ str.64 
65.                                                                                                  *Če boš imel-a možnost, si 
lahko s pomočjo kode Radovednih pet za popestritev in boljše razumevanje ogledaš 
filmčke o onesnaženem zraku in izkoriščanju vetra.                  

DRU 

3 šolske ure 

*S pomočjo kode Radovednih pet si lahko ogledaš filmček o OBSREDOZEMSKIH 
POKRAJINAH.                                                                   *V učbeniku si poglej fotografije, 
preberi vsebine o podnebju, vodovju, rastlinstvu in živalstvu, poselitvi, gospodarstvu 
v preteklosti in danes ter o prometu. Reši naloge v SDZ str.76-79.                                                                                           

GOS 

Asja Sodja 

Oglej si priponko, ki govori o vrstah blaga glede na namen uporabe. Preberi. Prepiši v 
zvezek v taki obliki, ki ti je blizu (miselni vzorec, tabela …). 

Za vsako izmed vrst blaga v letakih poišči po tri primere in zapiši za katere izdelke 
gre. Ta naloga velja za ta in prihodnji teden. 

ŠPO 

3 šolske ure 

*Izkoristi lepo in toplo vreme za skakanje s kolebnico(za Krpanovo značko je 

potrebno sonožno zaporedoma preskočiti najmanj 15-krat).                                                                                                                   

*Namesto raznožke čez kozo v naravi poišči primerno nadomestilo, npr.raznožka čez 

hlod, skalo,…                                                                                                                                                              

N2N 

Maja Tavčar 
Karlin 

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. 

 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

-       Vsako jutro delo začni z gibalno dihalnimi minutkami,                                                                   
krepi zdravje  z vsakodnevno vajo 4-7-8 (4 sekunde vdih skozi nos, 7 sekund zadrži dih in drži za 
nos, 8 sekund izdih skozi usta).  

-   Ne pozabi na vsakodnevno prednostno nalogo BITI NAJBOLJŠI JAZ (lahko si jo izbereš sam-a). 

-   15 minutna pavza na svežem zraku,                                                                                                                       

-   15 minut glasnega branja katerekoli literature, 

-    Raziskovanje v Zakladnici idej na spletni strani OŠ Gorje, domača opravila, risanje, petje, 
modelarjenje, šivanje, vrtnarjenje, … pisanje dnevnika. 

-    Na RTV SLO 1 si vsako dopoldne od 9.10 - 10.00 lahko ogledaš zanimivo poučno oddajo 
IZODROM.  

 

 

 

 

  

  

Tatjana Pintar, 

pomočnica ravnateljice 
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