
NAČRT DELA ZA UČENCE OD 14. 4. DO 17. 4. 2020 

Pošiljam vam program dela za ta teden, in sicer: 

TOREK, 14. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Matematika 

LIKI IN TELESA 

V zvezek napišite naslov, pod naslov zapišite  

LIKI IN TELESA SDZ/31-35 

 

 

(PRILOGA 1, TELESA, MAT) 

V SDZ rešite naloge na strani 33 in 34.  

Preverite s pomočjo Rokusovih gradiv na spletu. 

Slovenščina  

V četrtek ste dopolnili miselni vzorec  o dežniku (SDZ str. 37), 

danes pa OPIŠITE DEŽNIK, (lahko si pomagate z miselnim vzorcem). 

1. Napišite naslov (Opis dežnika). 

2. Pazite na odstavke in slovnično pravilen zapis. 

3. Dežnik lahko tudi narišete. 



Svoj opis napišite v wordu in mi ga pošljite po elektronski pošti. 

Gospodinjstvo 

Danes se boste naučili, kako prišiti gumb. Navodila so v prilogi. 

(PRILOGA 2, TOREK – GOS) 

Glasbena umetnost 

Prepevajte pesmi, ki so vam všeč. 

SREDA, 15. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Slovenščina 

Rešite naloge v SDZ, str. 40, 41, 42 

(PRILOGA 3 – SREDA - REŠITVE SLJ) 

Družba 

SDZ str. 86 in 87 

SLEDOVI PRETEKLOSTI (ZAPIS V ZVEZEK) 

O preteklosti nam pričajo zgodovinski viri: 

- materialni viri (orodje, pohištvo, prebivališča, oblačila, orožje), 

- pisni viri (slike, fotografije, zemljevidi), 

- ustni viri (pesmi, pripovedke, plesi, glasba, šege in navade), 

- avdiovizualni viri (zvočni in video zapisi). 

 

Zgodovinski viri so kulturna dediščina naroda. Običajno so shranjeni v muzejih, 

arhivih, galerijah in knjižnicah. 

 

Rešite 1. in 2. nalogo na strani 86, nato še nalogo 1, na strani 87. 

Matematika – manjše skupine  

(PRILOGA 4 - UČNI LIST, SREDA) MAT 



Z učiteljico Kristino sva se dogovorili, da rešite  učni list o številskih izrazih, 

naloge prepišite v matematični zvezek in rešujte, ne tiskajte.  Priložene so tudi 

rešitve, z njimi po končanem delu preglejte, kako uspešni ste bili pri reševanju 

nalog. 

Likovna umetnost 2 URI 

ORIGAMI 

Preizkusite se v origamijih. 

Riba  

https://www.youtube.com/watch?v=djPgd1m6IMY 

Metulj 

https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o 

Pošljite mi kakšno fotografijo. 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

Družba 

Poglej v muzej 

Natančno preberite učni list, na koncu imate tudi zapis v zvezek. To si prepišite 

v zvezek za družbo. 

(PRILOGA 5, POGLEJ V MUZEJ, DRU) 

Naravoslovje in tehnika 

SDZ str. 66, 67  

Preberite besedilo in prepišite zapis z učnega lista kot priloge. 

(PRILOGA  6, SONCE IN LETNI ČASI, NIT) 

Slovenščina – manjše skupine 

https://www.youtube.com/watch?v=djPgd1m6IMY
https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o


Z učiteljem Markom sva se dogovorila, da preberete besedilo in odgovorite na 

vprašanja, odgovore pišite v zvezek. 

PRILOGA 7, OPIS OBIČAJA, SLJ 

ŠPORT 

- V Google vtipkajte: You Tube.  

- V You Tube vtipkajte: Just dance.   

- Izberite pesem po svojem izboru.  

- Zaplešite ob posnetku.  

Nekaj predlogov:  

https://www.youtube.com/watch?v=AFIqSaZM2D0 

https://www.youtube.com/watch?v=ywZzHkna2M4 

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

PETEK, 17. 4. 2020 

Uspešni boste, če boste opravili naslednje naloge: 

MATEMATIKA 

SDZ str. 35, naloga 4, Zmorem tudi to 

Če želite, lahko v Rdečem zvezku rešite še naloge o številskih izrazih. 

SLOVENŠČINA 

SDZ str. 46, naloga 1 in 2. 

Svojo obnovo napišite v wordu in mi jo pošljite po elektronski pošti. 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

SDZ str. 68, 69 

V SDZ preberite besedilo, nato rešite 1. in 2. nalogo na strani 68, zatem pa še 1. 

in 2. nalogo na strani 69. V prilogi imate zapis za v zvezek. 

(PRILOGA 8, SONCE IN VREME, NIT 



Ta teden želim, da mi pošljete naslednje : 

- OPIS DEŽNIKA 

- FOTOGRAFIJO ORIGAMIJEV 

- OBNOVO ŠKOROMATIJE 

Preberi:  

Zakaj tabelske slike prepisujemo v zvezek?  

- Zapisi napisani na roko vplivajo na boljši spomin napisanega.   

- Pri pisanju na roko se aktivira več področij v naših možganih.   

- Naši možgani bolje delujejo, če pišemo z roko, kot pa če pišemo z 

računalnikom.   

- Pri pisanju z roko se nam posveti več idej.   

- S pisanjem na roko ohranjamo pozornost dlje časa.   

- Iz svojih zapisov se lažje učimo.  

Kot vedno do sedaj lahko dejavnosti v tednu porazdelite, zamenjate tako kot 

želite, le opravljene naj bodo. Želim vam, uspešen teden. 

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

dobrodošla. 

Učiteljica Zvonka 


