
NAČRT DELA ZA UČENCE OD 30. 3. DO 3. 4. 2020 

Pošiljam vam program dela za ta teden, in sicer: 

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Matematika 

SDZ, str. 61, 62, 63 

Natančno preberite stran 61, potem poglejte prilogo 1 POTENCE, prepišite v 

zvezek za matematiko. Nato se lotite reševanja nalog na strani 62 in 63. Če 

imate dostop do Rokusovih Radovednih 5, si vklopite rešitve in svoje delo 

preverite. 

(PRILOGA 1 POTENCE MAT) 

Slovenščina 

SDZ str. 28 

 1. naloga   - preberite 

2. naloga  - dopolnite 

3. naloga 

V zvezek napišite opis močvirske spominčice. 

Pazite na odstavke in slovnično pravilen zapis. 

Prosite mamico ali očka, da napisano besedilo prebere.  

Če imate možnost, lahko besedilo napišete na računalnik in mi ga pošljete po e-

pošti. 

Družba 

SDZ, str. 74 in 75 

Osredozemske pokrajine – najprej natančno preberite in nato izdelajte miselni 

vzorec v zvezek za družbo. 



Naravoslovje in tehnika 

(PRILOGA 2 NIT) 

V zvezek za naravoslovje in tehniko si napišite naslov in izdelajte miselni vzorec. 

SDZ, str. 58 in 59 nalogi 1 in 2 

 

TOREK, 31. 3. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Slovenščina 

SDZ str. 29 /4. naloga   

Preberite besedilo o navadni kalužnici. 

Nato izpolnite preglednico, ki je na naslednji strani (str. 30). Pri izpolnjevanju 

preglednice si pomagajte z besedilom tako, da ga še enkrat preberete. 

Preglednica    

Dopolni povedi v rumeni tabli (str. 31) 

Reši 6. nalogo/ str. 30 

Opiši eno izmed rastlin na sliki, lahko pa opišeš tudi rastlino po tvojem lastnem 

izboru. 

Matematika 

SDZ, str. 64 in 65 

 V SDZ rešite naloge po vzgledu primera nad 1. nalogo, potrudite se, ni težko. Če 

imate možnost, da si opravljeno delo preverite, si pomagajte z rešitvami. 

Gospodinjstvo 

V tem tednu doma čim več sodeluj pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, priprava 

mize, pomivanje, pospravljanje), še bolj pa je zaželeno, da pomagaš pri opravilih 

na vrtu in si čim več na svežem zraku. 



Glasbena umetnost 

Prepevaj pesmi, ki so ti všeč. 

SREDA, 1. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Slovenščina 

Če bi bil/a rastlina. 

Izberi katerokoli rastlino in si zamisli, da si ti ta rastlina. Spodaj imaš nekaj 

vprašanj, ki ti bodo v pomoč pri oblikovanju zapisa. Ne odgovarjaj na vprašanja, 

temveč v zvezek napiši zaokroženo besedilo o sebi – rastlini. 

_____________________ 

(Ime rastline) 

1. Ime rastline  

2. Kaj si? (drevo, trava, grm … )  

3. Kje rasteš? 

4. Kako se razmnožuješ? 

5. Opiši se: oblika, barva, velikost, oblika listov …  

6. Kdo se prehranjuje s tabo ali tvojimi plodovi. 

7. Te imajo živali rade? Katere in zakaj? 

8. Te imajo ljudje radi ali te zatirajo? 

9. Ti ravnanje ljudi življenje lepša ali otežuje?     

   Nariši svoj plod.     . 

Nariši se. 



 Nariši svoj list. 

Besedilo lahko napišeš v wordu in mi pošlješ po mailu, da ti pregledam.  

Želim ti veliko ustvarjalnega duha.  

Družba 

SDZ str. 76 in 77 do gospodarstva nekoč 

V zvezek za družbo izdelajte miselni vzorec. 

Matematika – manjše skupine  

RDEČI ZVEZEK, str. 69  

Z učiteljico Kristino sva se dogovorili, da rešite celo stran, če imate možnost, z 

rešitvami preverite pravilnost vašega dela. 

Če želite lahko delate tudi v modrem zvezku, prav tako snov o potencah. 

Likovna umetnost 2 URI 

V zvezek za slovenščino pod domišljijskim spisom Če bi bil/a rastlina nariši 

ilustracijo. 

ČETRTEK, 2. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Družba 

SDZ str. 77 od Gospodarstvo nekoč,78 in do izdelanega miselnega vzorca na 

strani 79  

Izdelajte miselni vzorec. 

PRILOGA 3  DRU 

Poglejte PP predstavitev v prilogi, če izveste še kakšen zanimiv podatek, ga 

dodajte k miselnemu vzorcu. 

Naravoslovje in tehnika 



SDZ, str 60,61 

Preberi besedilo na obeh straneh, iz besedila Moram vedeti izpiši ključne besede 

v obliki miselnega vzorca. 

Slovenščina – manjše skupine 

Z učiteljem Markom sva se dogovorila, da napišete iz danih podatkov miselni 

vzorec. 

PLANIKA 

- planika ali očnica 

- Azija, Evropa, Južna Amerika 

- skalnate jase med 1500 in 2400 metri 

nadmorske višine 

- višina stebel od 5 do 20 cm 

- kreme, šamponi, toniki 

- lopatičasti in suličasti listi 

- nebinovke 

- zavarovana rastlina 

- cveti med julijem in septembrom 

- zdravilo za bakterijska vnetja 

- »cvet« ima od 5 do 8 rumenih 

cvetličnih glavic, ki so obkrožene s 

cvetličnimi listi v zvezdasti obliki 

V zvezek za slovenščino izdelaj miselni vzorec. 

Šport 

Gibanje na zraku, izvajaj naloge, ki sem ti jih predlagala za športna dneva; 

različne igre z žogo, različne teke. 

Lahko pa za začetek delovnega dneva izberite najprej šport in telovadite ob 

posnetku, ki je na priloženih linkih: 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno 

https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno
https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI


PETEK, 3. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN: POHOD IN OPAZOVANJE PREBUJANJA 

NARAVE 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

- gimnastične vaje: ponovite vse vaje, ki smo jih izvajali pri športu na 

začetku ure, 

- tecite v hrib in po hribu navzdol, 

- oponašaj gibanje živali, ki hodijo po vseh štirih,  

- tekajte po gozdu,  

- preskakujte jarke, debla na pohodu, 

- opazujte naravo, 

- bodite pozorni na vonj, 

- poslušajte, marsikaj zanimivega boste slišali, 

- opravite čim daljši pohod, 

- fotografirajte se. 

Sporočite mi vtise, pošljite kakšno fotografijo. 

 

Dejavnosti v tednu lahko porazdelite, zamenjate tako kot želite, le 

opravljene naj bodo. Želim vam, uspešen teden. 

Če boste imeli težave, napišite, vprašajte - vsaka povratna informacija bo 

dobrodošla. 

Za delo v prejšnjem tednu vas moram pohvaliti, le tako naprej. 

Učiteljica Zvonka 


