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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
4. TEDEN: 6.–10. 4. 2020 
 
ODDELEK: 4. A  

RAZREDNIK: Jerca Šolar Rihtar, jerca.solar@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: BRANJE berila: S. Makarovič - Kam pa kam, kosovirja?  

V zvezek napiši naslov, razmisli o vprašanjih pred branjem, preberi odlomek, 

prepiši stvarna pojasnila in literarnoteoretične definicije. 

2. ura: TD Igrajmo se skupaj 

3. ura: Predloga s/z in k/h 

Preberi učni list, nalepi ali prepiši miselni vzorec v zvezek. Naredi vaje na listu. 

Dobiš ga v spletni učilnici. 

4. ura: Rešuj poglavje 19 v učbeniku od strani 99 do strani 101. 

5. ura: Rešuj poglavje 19 v učbeniku od strani 99 do strani 101. 

 

MAT 

 

5 šolskih ur 

1. ura: SIMETRIJA  SDZ 64 preberi,v zvezek napiši naslov,  prepiši rumena okvirja 

ter nariši en primer. 

2. ura: TD: Igrajmo se skupaj 

3. ura: Simetrija SDZ reši naloge na str. 65 - 68. 
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4. ura: VZORCI SDZ stran 69 in 70. Reši. Naslov zapiši v zvezek in prepiši rumen 

okvir. 

5.  ura: Reševanje nalog v Moja.matematika.si 1311, 1312. 

Rešuj Računanje je igra strani, ki vsebujejo like, skladnost, simetrijo. 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: Tehniški dan 

2. ura: MY HOUSE  - Glej prilogo. 

              Ponovi besedišče za prostore in pohištvo (izgovorjavo, zapis, pomen). 

LUM 

2 šolski uri 

1. ura: Izdelava velikonočnih okraskov iz papirja ali peka velikonočnih gnezd s 

pirhi. Naredi kar ti je bolj všeč. Mi vsako leto delamo gnezda. Odpri spletno 

stran https://www.csod.si/stran/vsebine-za-izvedbo-dnevov-dejavnosti 

Pojdi z miško navzdol, kjer je poglavje Ustvarjalne vsebine, nato imaš navodila v 

zavihku Velikonočne gneza in Velikonočni ptički in pirhi. 

2. ura: Izdelava velikonočnih okraskov iz papirja ali peka velikonočnih gnezd s 

pirhi. Naredi kar ti je bolj všeč. Mi vsako leto delamo gnezda. Odpri spletno 

stran https://www.csod.si/stran/vsebine-za-izvedbo-dnevov-dejavnosti 

Pojdi z miško navzdol, kjer je poglavje Ustvarjalne vsebine, nato imaš navodila v 

zavihku Velikonočne gneza in Velikonočni ptički in pirhi. 

GUM 

1 šolska ura 

1. ura: GLASBENA OBLIKA - RONDO 

Učbenik stran 41, 42. Učni list - preberi in nalepi v zvezek ali prepiši. Dobiš ga v 

spletni učilnici. 

NIT 

3 šolske ure 

1. ura: Po dihalih se prenaša zrak - DIHANJE 

V zvezek napiši naslov Dihanje, preberi učbenik stran 25 - 27, prepiši in 

odgovori. 

2. ura:  Po dihalih se prenaša zrak - DIHANJE 

Oglej si filmčke na spletni strani Radovednih 5 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/# 

https://www.csod.si/stran/vsebine-za-izvedbo-dnevov-dejavnosti
https://www.csod.si/stran/vsebine-za-izvedbo-dnevov-dejavnosti
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Oglej si oddajo Od popka do zobka na MMC RTV 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174543083 

3. ura: Po dihalih se prenaša zrak - DIHANJE 

Ponavljanje in utrjevanje s pomočjo učnega lista. Dobiš ga v spletni učilnici. 

 

DRU  

 

2 šolski uri 

1. ura: TD: Igrajmo se skupaj 

2. ura: VRSTE  PROMETA  V zvezek napiši naslov, preberi učbenik str.68,69, prepiši 

in odgovori ter nariši svoje najljubše vozilo. 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: TD: Igrajmo se 

2. ura: ROKOMET - združimo elemente, vodenje, podaja, strel na gol 

 

3. ura: ROKOMET - združimo elemente, vodenje, podaja, strel na gol 

 

N2N 

Maja Tavčar 

Karlin 

2 šolski uri 

1. ura: Dan dejavnosti 

2. ura:.  

Pripravila sem risanko na temo pomladi (Frühling). Najdeš jo na povezavi: 

https://de.islcollective.com/video-lessons/peppa-wutz-fruhlingpujsa-pepa-

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174543083
https://de.islcollective.com/video-lessons/peppa-wutz-fruhlingpujsa-pepa-pomlad
https://de.islcollective.com/video-lessons/peppa-wutz-fruhlingpujsa-pepa-pomlad
https://de.islcollective.com/video-lessons/peppa-wutz-fruhlingpujsa-pepa-pomlad
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pomlad 

Pozorno si jo oglej. Sproti se ti bodo na ekranu pokazala vprašanja. Klikni 

pravilno rešitev, nato pa nadaljuj z ogledom (modra puščica). Pri 13. vprašanju 

klikni na belo oko. Predmet, ki ga iščeš, se je nekoliko skril, vendar sem 

prepričana, da ga boš zlahka našel. Ko ga najdeš, klikni nanj. Tvoj rezultat se ti 

sproti prikazuje v oblačku desno zgoraj. Risanko si lahko ogledaš večkrat in tudi 

izboljšaš svoj rezultat. Viel Spaß! Sporoči v kanal, če ti je bila risanka všeč! 

NRA 

Andreja 

Potočnik 

2 šolski uri 

1. ura: //  

2. ura: // 

 

NUM Pojdi na sprehod v naravo. Naberi različne materiale iz narave (vejice, 

kamenčki, cvetlice, listi…) Doma iz njih izdelaj likovno kompozicijo - motiv na 

temo prebujanja pomladi. Podlaga je lahko miza, tla, dvorišče (asfalt, beton, 

pesek…) Končni izdelek je fotografija, ki jo objaviš na kanalu NUM.  

 

NŠP 

 

1 šolska ura 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 60 minut), vse delate v stanovanju!!!: 

- vzdržljivost  

1. za ogrevanje: hoja 5 minut po stopnicah ali stopanje na stol v stanovanju, 

atletska abeceda (6 vaj), krepilne in raztezne gimnastične vaje; 

2. glavni del ure: hoja 25 minut po stopnicah ali stopanje na stol v stanovanju. 

- vadba za Športni karton (okvirno 30 minut). 

3. 3 x 25 trebušnjakov, 3 x 10 sklec, 2 x 30 s stabilizacije trupa, poligon nazaj, 

taping z roko, skok v daljino z mesta, predklon trupa. Poglej si spletno stran 

SLOfit. 

 

 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature … 

Piši dnevnik, raziskuj zakladnico ... naredi si bogate dneve z domačimi 
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PEVKE IN PEVCI OPZ 

Upevalne vaje: https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA 

Danes vam pošiljam novo pesmico - Kokoleoko. Afriško, zelo je zanimiva. Ker ne poznam tega 

jezika, si lahko samo predstavljam o čem govori. Najprej se nauči pesmico zapeti ob glasbi in 

besedilu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k – karaoke pesmica 

Ko ti bo pesmica že šla, pa jo še spremljal s svojim telesom, lahko povabiš še koga zraven: 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 – ploskanje v paru 

Uživajte, ko se zberemo skupaj , pa jo zapojemo.  

 

 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 

https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8

