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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
4. TEDEN: 6.–10. 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 POVZAMEMO VSEBINO OPISA LJUDSKEGA OBIČAJA? (Preberi in reši 

v SDZ str.48, nal.6,8,str.49; SDZ str.48, nal.7:* Napiši opis običaja v povedih. 

Lahko opišeš tudi običaj ob prihajajočih praznikih. Pripravljaj se za kasnejši 

govorni nastop.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ura: TEHNIŠKI DAN  IGRAJMO SE SKUPAJ 

3. ura: TEHNIŠKI DAN  IGRAJMO SE SKUPAJ 

4. ura: KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI? (SDZ 2, str. 50-53)  

5. ura:  KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI? (SDZ 2, str. 54-57)                                                                                             

 

MAT 

 

4 šolske ure 

1. ura: DVOMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (Dobro preberi razlago na 

modri podlagi in reši naloge v SDZ3 str.10, 11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. ura: TEHNIŠKI DAN  IGRAJMO SE SKUPAJ                                                                                          

3. ura: DVOMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (SDZ3 str. 12-13, pomoč pri 
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razumevanju je priponka v kanalu MAT)                                                                                                                                

4. ura: TRIMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (SDZ3 str. 14-15) 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

3 šolske ure 

1. ura: WHOSE?   Glej prilogo!                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.  ura: WHOSE?     DZ - 59,61 in  

         vaje na CD- ju Unit 5  ali  vaje na kodi  Unit 5. (15 min) Primere zapiši. 

3.  ura: Quiz time - Učbenik str. 69  Prepiši pravilne povedi v zvezek! 

LUM 

2 šolski uri 

1. ura:  Izdelaj pirhe iz tršega papirja(ali poljubnega materiala), jih pobarvaj z 

ornamenti, vzorčki. Za poslikavo lahko uporabiš tudi spihana jajčka in jih 

pritrdiš na vrvico. Doma pripravi praznično okrasje s pirhi; pri uporabi materiala 

in izdelavi uporabi svojo domišljijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. ura:  Izdelaj pirhe iz tršega papirja(ali poljubnega materiala), jih pobarvaj z 

ornamenti, vzorčki. Za poslikavo lahko uporabiš tudi spihana jajčka in jih 

pritrdiš na vrvico. Doma pripravi praznično okrasje s pirhi; pri uporabi materiala 

in izdelavi uporabi svojo domišljijo.       

NUM 

Primož 

Poklukar 

2 šolski uri 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                       

GUM 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri 

1. ura: Na koncertu umetnostne glasbe  - DZ - str. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ura: Ustvari napovednik - DZ - str. 71 
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NIT 

3 šolske ure 

1. ura:  SONCE, VETER IN VREME (Preberi v U, str.60,61 in reši v SDZ str.68/ V 

zvezek napiši naslov snovi SONCE, VETER IN VREME, prepiši MORAM VEDETI. 

Spodaj prilepi izrezane vremenske karte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.  ura: VREMENSKI SIMBOLI (V U str.62 preberi in ugotovitve izpeljane dejavnosti 

zapiši v zvezek. Reši v SDZ str.69; na povezavi si lahko ogledaš film z naslovom 

Vremenoslovci https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/# )    

3. ura: UTRJEVANJE ZNANJA O PRSTI, VODI, ZRAKU, VREMENU (*V zvezek 

odgovori na vprašanja pripeta v kanalu.)  

 

DRU  

 

3 šolske ure 

1. ura:  PRETEKLO JE ŽE VELIKO ČASA – Koliko časa je minilo? Zgodovinska 

obdobja (Preberi v U str.78, 79 in reši v SDZ str.84, 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. ura: TEHNIŠKI DAN  IGRAJMO SE SKUPAJ 

3. ura: PRETEKLO JE ŽE VELIKO ČASA – Časovni trak mojega življenja 

(Izdelaj časovni trak svojega življenja-desetletja, enajstletja,.. Pripravi dolg trak 

iz papirja in ga prepogni tako, da dobiš toliko strani kot si star(10 ali 11). Za  

vsako leto uporabi svojo stran in nanjo prilepi fotografijo, ki zaznamuje tvoje 

leto oz. nariši sličico ter jo pospremi s kratkim opisom.)  

GOS 

Asja Sodja 

1 šolska ura 

1. ura: Nadaljuj z izdelavo vzorčne mape po navodilih iz dne 25. 3. 2020. 

 

 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: Vsako jutro delo začni z gibalno dihalnimi minutkami, krepi zdravje in 

pljuča z vsakodnevno vajo 4-7-8 (4sek. Vdih skozi nos, 7sek zadrži dih in drži 

za nos, 8sek izdih skozi usta) 

TEHNIŠKI DAN  IGRAJMO SE SKUPAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/
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2. ura: Borilne igre v paru (Izberi si par za igro.)                        

1*Stopita vsak na svojo stran črte in si podata desnici. Na znak skušata drug 

drugega potegniti preko črte. Vajo trikrat ponovita, nato poskusita še z levo 

roko.                                                                                                               

2*Enaka postavitev kot zgoraj, le da se primeta za obe roki. Vsak poskuša 

svojega partnerja potegniti preko črte.                                                            

3*Enaka postavitev, skleneta desna komolca in skušata partnerja potegniti čez 

črto. Vajo trikrat ponovita, nato poskusita še z levo roko.                            

4*Poskakujeta po eni nogi, primeta se za desna kazalca. Drug drugega skušata 

potegniti čez črto ali spraviti iz ravnotežja. Nato menjata roki.    

5*Podata si desnici. Vlečeta vsak na svojo stran. Zmaga tisti, ki se prvi s prosto 

roko dotakne tal. Nalogo otežita, da se morata tal dotakniti z roko in kolenom. 

Vajo izvedeta tudi z levo roko. 

3. ura: STARE ELEMENTARNE IGRE (Prosi starše, da ti pokažejo in se igrajo vsaj 

dve stari elementarni igri, ki so se jih igrali kot majhni.)                                                                                     

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-

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 

1. ura: // 

2. ura: // 

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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2 šolski uri 

NŠP 

 

Nenad 

Pilipovič 

 

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 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: 

- 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). 

*Napiši e-pismo učiteljici o šolskem in drugem delu doma, o dogodkih, počutju, tvojem razmišljanju, o 

prednostni nalogi BITI NAJBOLJŠI JAZ , o pisanju dnevnika, …   

- 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 


