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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
3. TEDEN: 30. 3.–3. 4. 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 

1.  ura: KAKO OPIŠEMO LJUDSKI OBIČAJ? (SDZ str. 40-42)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. in  3. ura:  

Janez Jalen: BOBRI (Berilo str.128-131, Preberi odlomek, nariši dogajalni 
prostor odlomka in sliko pošlji učiteljic 

3.  

4. ura:  KAKO OPIŠEMO LJUDSKI OBIČAJ?(SDZ 2, str. 43,nal.12-15 besedilo običaja 
pripeto v kanalu SLJ, posnetek v interaktivem gradivu Radovednih pet; str.44, 
nal.16,17,19, str.45)  

5. ura:  KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA LJUDSKEGA OBIČAJA? (SDZ str.46-47, 
starše prosi za vrednotenje tvojega nastopa, lahko pošlješ opis običaja meni v 
pregled) 

 
MAT 
 
5 šolskih ur 

1. ura: PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO: (SDZ str.88, 89, DODmat str.54) 

*Vsak dan v zvezek izračunaj vsaj en račun pisnega deljenja s preizkusom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. ura: SIMETRIJA (SDZ3 str.104-109)                                                                                                  

3. ura: VZORCI(SDZ str. 110-113) 
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4. ura: NEGATIVNA ŠTEVILA  (SDZ str. 114-115) 

5. ura: PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO: (SDZ str.88, 89, DODmat str.54) 

*Vsak dan v zvezek izračunaj vsaj en račun pisnega deljenja s preizkusom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TJA 

Saška 
Pogorevc 

3 šolske ure 

1. ura: HOME IDEAS - Dodatno gradivo str. 22 

Naloge 1, 2 in str. 23 naloga 3. zgoraj Nalogi 1 in 3 prepiši v zvezek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.  ura THIS /THESE  Glej prilogo. 

3.  ura:THOSE/THAT  Glej prilogo. 

LUM 

2 šolski uri 

1. ura: J.Jalen BOBRI -nariši dogajalni prostor odlomka(tehniko izberi sam; lahko 
npr. tudi z mehkim svinčnikom, namesto barv rišeš s senčenjem)  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. ura: J.Jalen BOBRI -nariši dogajalni prostor odlomka(tehniko izberi sam; lahko 
npr. tudi z mehkim svinčnikom, namesto barv rišeš s senčenjem).  

NUM 

Primož 
Poklukar 

2 šolski uri 

// 

GUM 

Saška 
Pogorevc 

1 šolska ura 

1. ura:  Zapoj in zapleši ob skladbah, ki so bile všeč tvojim staršem in so jih 
omenili v intervjuju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

NIT 

3 šolske ure 

1. ura (in 2.ura naslednji teden): SONCE IN LETNI ČASI ( preberi v U str.58-59, v 
interaktivnem gradivu si oglej film z naslovom Grizliji in letni časi, reši v SDZ 
str.66-67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.  ura: TEHNIŠKI DAN - NAREDI IN POPRAVI SAM    

3. ura: TEHNIŠKI DAN - NAREDI IN POPRAVI SAM 
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DRU  
 
3 šolske ure 

1. ura: DINARSKOKRAŠKE in OBSREDOZEMSKE POKRAJINE – Utrjevanje znanja(V 
zvezek izdelaj miselni vzorec za vsako pokrajino posebej, pomagaj si s svojim 
zvezkom, učbenikom in SDZ str.73, 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. ura: TEHNIŠKI DAN - NAREDI IN POPRAVI SAM  

3. ura:PRETEKLO JE ŽE VELIKO ČASA – Čas, ki je minil (Preberi v U str. 76-78 in reši 
naloge v SDZ str.80-83)  

GOS 

Asja Sodja 

1 šolska ura 

1. ura:  TEHNIŠKI DAN: Napravi in naredi si sam 

Izvedi eno izmed predlaganih aktivnosti.  

 

 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: *Vsako uro športa naredi gimnastične vaje(kot mi pri pouku)             
*VESA, VZMIK, PLEZANJE( Varno splezaj na bližnje drevo ali drog, poskusi se 
oprijeti veje oz. droga in zagugati. Morda ti uspe ob pomoči odraslega 
narediti še vzmik.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ura: TEHNIŠKI DAN - NAREDI IN POPRAVI SAM 

3. ura:    VAJE ZA MOČ-OBHODNA VADBA (Vaje ponovi 3-4x): 

1. Stopi za stol, z rokama se primi za naslonjalo. Teci na mestu, tako da se s 

petami brcaš v zadnjico.                                                                                                                                                                                 

2. Usedi se na stol, dvigni noge od tal in po zraku vozi kolo (z nogami oponašaj 

gibanje pri vožnji s kolesom).                                                                                                                                                               

3. Z rokami se opri na sedalo stola in izvajaj sklece.                                                                                               

4. Stopaj na stol. Z eno nogo stopi na stol, priključi še drugo nogo, nato stopi z 

eno nogo na tla, priključi drugo nogo.                                                                                                                                                                  

5. Ulezi se poleg stola na tla. Nogi položi na sedalo stola in izvajaj trebušnjake.                                             

6. Izvajaj sklece tako, da imaš nogi na sedalu stola.                                                                      

N2N 

Maja Tavčar 
Karlin 

2 uri 

1. ura: Na učnem listu “Schulsachen_mreža” v mreži poišči besede in jih zapiši v 
zvezek. 

2. ura: // 
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NRA 

Andreja 
Potočnik 

2 uri 

1. ura: Varna raba spleta 

Nasveti za uporabo družabnih omrežij:  

- odpri povezavo https://safe.si/nasveti/druzabna-omrezja 

- preberi Spletna omrežja - 10 naj nasvetov 

- izberi si eno aplikacijo, ki jo uporabljaš (Vibre, Messenger, Snapchat, 

Instagram…) in preberi.  

2. ura: Povzetek in ponovitev programa Word ter pošiljanje spletne pošte 

- odpri Word in napiši 5 povedi (lahko tudi več) o aplikaciji, ki si jo izbral in 

kateri nasveti se ti zdijo najbolj uporabni. 

- dokument pošlji kot priponko učiteljici na eAsistenta v kanal ali preko spletne 

pošte andreja.potocnik@osgorje.si  Rok za oddajo je 16. 4. 2020 

 

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) 

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

 Piši dnevnik, raziskuj zakladnico ... naredi si bogate dneve z domačimi. 

 

 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 
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