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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
6. TEDEN: 20.–24. 4. 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.  
 

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020: Dan dejavnosti 

PREDMET VSEBINA 

 

SLJ 

 

5 šolskih ur 

1.  ura: Ogled igrice Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič 

https://www.youtube.com/watch?v=UzBgqO16WxY 

O avtorici napiši nekaj povedi (berilo, splet …). 

2. ura: Jezikovne vaje https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pomenke.html 

3. ura:  Preverjanje znanja: Razumevanje besedila, slovnica in pravopis 

UL v kanalu SLO. 

4. ura: TD - dan Zemlje 

5. ura: Analiza preverjanja. (REŠITVE!)  

OPIS ŽIVALI U str. 94, 95 ( nal. 8., 9.) Zapis popravljenega besedila v zvezek! 

 

MAT 

 

5 šolskih ur 

1. ura: .  Pisno deljenje s prehodom SDZ str. 76, 77! Uporabi splet! 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev 

2. ura:  Preverjanje znanja - Pisno množenje, liki in geometrijska telesa, simetrija 

mailto:francka.jenterle@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=UzBgqO16WxY
https://www.youtube.com/watch?v=UzBgqO16WxY
https://www.youtube.com/watch?v=UzBgqO16WxY
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pomenke.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pomenke.html
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
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UL v kanalu 

3. ura: Analiza preverjanja – povratna informacija! 

4. ura: ND- Dan dejavnosti 

5.  ura: Pisno deljenje.  Prehod. Deljenje na daljši in krajši način! SDZ78,79 

ROKUS! 

 https://www.radovednih-pet.si/predstavitev 

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: Metulj upanja – simetrija v naravi. Izdelaj svojega metulja, ki bo 

simetričen. 

 

Šolska spletna stran – Delo na daljavo. 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

(Zakladnica idej) 

 Metulja pritrdiš na palico in ti lepša dom. 

Uporabi risalni list, vodene barvice, voščenke ali suhe barvice. Lahko tudi barvni 

papir. Najprej osnutek! 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo
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List prepogni na polovico, nato nariši glavo, oprsje in zadek ter dva para kril. 

Metulja izreži in pobarvaj. Za lažjo predstavo si poglej na šolski spletni strani. 

2. ura:  Metulj upanja – simetrija v naravi 

GUM 

1 šolska ura 

1. ura: Slovensko ljudsko izročilo (učbenik str.61) 

V zvezek nariši sliko ženske in moške gorenjske narodne noše in jo poimenuj. 

NIT 

3 šolske ure 

1. ura: Hrana je rastlinskega in živalskega izvora. PONOVIMO! 

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

2. ura:  PONOVIMO IN PREVERIMO ZNANJE- UL v kanalu. 

Oblikuj prehranski krožnik. ROKUS – povezava na spletu! 

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

3. ura: Po dihalih se prenaša zrak 

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

U str. 25! Beri vsebino! 

 

DRU  

 

2 šolski uri 

1. ura:  Del pokrajine smo tudi mi. U str. 57, 58! 

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

2.     ura: Ljudje preoblikujemo pokrajino – zapis v zvezek. 

Nariši miselni vzorec – ( DEL POKRAJINE SMO TUDI MI – prebivalstvo, promet, 

naselja, gospodarstvo) 

Vprašaj domače, kako se je pokrajina v našem kraju spreminjala. Zapiši si. 

Prepiši Moram vedeti. 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: Naravne oblike gibanja in elementarne igre:  kolebnica, lovljenje, ristanc, 

gumitvist, met na koš, met žogice v cilj…OGREVANJE! 

2. ura: ND- Dan dejavnosti 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-dru-sdz-osn/
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3. ura: Poligon. Pripravi si poligon z različnimi nalogami: poskoki, preskoki, prevali, 

met žogice v cilj, kolebnica… OGREVANJE! Spretnosti z žogo – nogomet 

(brcanje, vodenje, odbijanje…) 

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; 
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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). 

 

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

