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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
6. TEDEN: 20.–24. 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.  
 

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020: Dan dejavnosti 

PREDMET VSEBINA 

 

SLJ 

 

5 šolskih ur 

1.  ura: BERILO: C. Nostlinger - Debela Nela in zavaljeni Jani (stran 90) 

Preberi modri okvir na str. 91, nato modri okvir na str 90, napiši naslov in 

razmisli, kdaj si bil v zagati pred preizkusom znanja. Beri na glas. Preberi 

zaključek knjige spodaj. Odgovori na vprašanja. Še enkrat beri na glas. Lahko 

ilustriraš. 

2. ura: BERILO: C. Nostlinger - Debela Nela in zavaljeni Jani (stran 90..) 

Preberi modri okvir na str. 91, nato modri okvir na str 90, napiši naslov in 

razmisli, kdaj si bil v zagati pred preizkusom znanja. Beri na glas. Preberi 

zaključek knjige spodaj. Odgovori na vprašanja. Še enkrat beri na glas. Lahko 

ilustriraš. 

3. ura: NAMESTO BESED - poglavje 20, stran 104 

Video razlaga in učni list v spletni zbornici. Poslušaj, napiši naslov v zvezek, 

preberi UL, prepiši, nariši ali nalepi. 

4. ura: NAMESTO BESED -  branje in reševanje nalog iz učbenika stran 104 in 105 

do 7. naloge. 

mailto:jerca.solar@guest.arnes.si
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5. ura: TD - dan Zemlje 

 

MAT 

 

5 šolskih ur 

1. ura: PREVERJANJE - pisno množenje, deli celote, številski izrazi, prostornina 

Reševanje preverjanja v SDZ matematika stran 49, 50. Reši, slikaj, pošlji. 

2. ura: PISNO DELJENJE Z OSTANKOM - Navodila na UL, prepis v zvezek  in 

reševanje SDZ str 81 in 82.  

3. ura: PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠT. 10 - SDZ str. 84, preberi, zapiši naslov 

zgornji primer v zvezek. 

4. ura: TD - dan Zemlje 

5.  ura: PISNO DELJENJE - SDZ str 83, 85. In 10 računov v zvezek. 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: OPIS OSEBE 

Izberi si 3 osebe v hiši. Natančno poglej kakšne lase in oči imajo, kako so 

oblečene, kje so, kaj imajo v rokah in kako se počutijo.  GLEJ PRIMER. 

This is my mum. She has got short blond hair and blue eyes. She is wearing a 

blue sweater, a yellow skirt, blue tights (najlonke) and black slippers. She is in 

the living room. She has got a phone. She is angry. 

Po potrebi uporabi PONS. Pazi na pravilen zapis. Bodi pozoren na a, an. Če je 

beseda v množini (trousers, socks, shoes, jeans,..) spredaj ni a, an. 

Nalogo pošlji učiteljici. 

2. ura: Dan dejavnosti 

LUM 

2 šolski uri 

1. ura: GOSTO IN REDKO NIZANJE LINIJ - oldtimerji, tehnika svinčnik, tuš (če ga 

imate). 
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2. ura:  GOSTO IN REDKO NIZANJE LINIJ - oldtimerji, tehnika svinčnik, tuš (če ga 

imate). 

GUM 

1 šolska ura 

1. ura: Preglej učbenik in ZAPOJ pesmi, melodije, ki smo se jih učili. 

NIT 

3 šolske ure 

1. ura: IZLOČALA - Učni list in ogled filmčka na Radovednih 5 

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

2. ura:  LJUDJE SE RODIMO Učbenik stran 31, 32. Preberi, prepiši, odgovori. 

Naredi dejavnost - kot piše v učbeniku (rojstni podatki, teža, višina …) 

Ponavljaj vse o človeškem telesu. Po prvem maju bo preverjanje. 

3. ura: TD - dan Zemlje 

 

DRU  

 

2 šolski uri 

1. ura: PROMET NEKOČ IN DANES - Učbenik str. 72 in 73 preberi. Povezava z 

likovno umetnostjo - stari avtomobili. 

2. ura: ZA NARAVO SKRBIMO VSI Nadaljujemo z dejavnosti ob dnevu Zemlje. 

Skrbimo za naravo, ne onesnažujemo, ločujemo odpadke, hodimo peš ali s 

kolesom.  

Preglej spletne strani Triglavska zakladnica - pomlad 

https://www.triglavskazakladnica.si/ 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: Delo po postajah - vaje za moč (trebušne, dvig telesa - roke, sklece ...) 

2. ura: GIMNASTIKA - hoja po gredi oziroma hoja po deblu, robu grede 

3. ura: GIMNASTIKA - prevali naprej, nazaj,  

https://www.youtube.com/watch?v=VtoQ9uWEP5g 

https://www.youtube.com/watch?v=d9Tp8RVNCBc 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.triglavskazakladnica.si/
https://www.youtube.com/watch?v=VtoQ9uWEP5g
https://www.youtube.com/watch?v=d9Tp8RVNCBc
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N2N 

Maja Tavčar 

Karlin 

2 šolski uri 

1. ura: Ponavljaj in utrjuj teme: živali na kmetiji (Bauernhoftiere), šolske 

potrebščine (Schulsachen), pomlad/velika noč (Frühling/Ostern). Preglej vse 

svoje zapiske v zvezku in jih uredi. Pošlji učiteljici, česar še nisi. V kanal bom v 

ponedeljek (20. 4.) zvečer objavila povezave in natančna navodila za reševanje 

spletnih vaj. 

2. ura: V četrtek (23. 4.) zvečer bom v kanal objavila povezavo do kviza, kjer boš 

lahko preveril svoje znanje. 

NRA 

Andreja 

Potočnik 

2 šolski uri 

1. ura: Ne pozabi učiteljici poslati nalogo o prispevku iz spletnega časopisa do 

vključno 24. 4., če še nisi to storil v 5. tednu. 

2. ura: //  

 

NUM Slikanje s kavo. Si že kdaj poskušal slikati z naravnimi barvami? Veš, da 

obstajajo prave umetnine, naslikane zgolj s kavo?  

Tokrat je tvoja naloga, da doma nekoga, ki rad pije kavo, presenetiš in mu 

skuhaš kavo. Seveda ne smeš pozabiti, da jo boš del potreboval tudi zase. :) 

Za delo potrebuješ list papirja, čopič, vodo in skuhano kavo. Lahko si pripraviš 

več odtenkov kave, od najbolj temne (običajno na dnu ob kavni usedlini) in 

svetle (kavo lahko razredčiš z vodo). 

Če doma nihče ne pije kave, namesto nje lahko uporabiš čaj, sok rdeče pese ali 

kaj podobnega.  

Motiv izbereš sam po lastni zamisli. Izdelek fotografiraj in objavi na kanalu 

NUM do vključno 13. 5. 2020 

 

NŠP 

 

1 šolska ura 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 40 minut), vse delate v stanovanju ali 

zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike Slovenije!!!: 

- vzdržljivost  

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

zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje - NUJNO sami ali s starši), atletska 

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

2.  glavni del ure: hoja 35 minut po stopnicah ali stopanje na stol v stanovanju 

(ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje (srčni utrip 120-160) - NUJNO sami ali s 

starši). 
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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 

 

PEVKE IN PEVCI OPZ 

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

Nauči se novo pesem, ki te spominja na domači kraj: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFi3KQcCEek 

Prepoznaš tole pevko: 

https://www.youtube.com/watch?v=U82gZAn4L4U 

 

 
 

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=yFi3KQcCEek
https://www.youtube.com/watch?v=U82gZAn4L4U

