
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

 

URNIK: NIP ŠPORT, SLJ, DRU, GUM, TJA, GOS, N2N-2 

 
NIP ŠPORT: PRAVILA IGRE za  badminton 

Igra: Cilj igre je, da žogica pade v nasprotnikovo igralno polje. Splošne napake so: - žogica pade iz 

igrišča - žogica leti skozi ali  N2N -2pod mrežo - žogica ne preleti mreže - žogica se dotakne stropa 

ali sten prostora - žogica zadene igralca - igralec dvakrat udari po žogici, preden jo pošlje čez mrežo 

- igralec udari žogico preden ta preleti mrežo - igralec se dotakne mreže (s katerimkoli delom telesa 

ali loparjem) medtem, ko je žogica še v igri - igralec ovira ali moti nasprotnika ... 

 

Servis: Žogico je treba vedno udariti pod višino pasu, glava loparja mora biti v celoti pod najnižjim 
delom roke, s katero igralec drži lopar, igralec mora stati v servisnem polju in imeti med servisom 
obe stopali v stiku s tlemi. Gibi, ki zavajajo nasprotnika pri servisu niso dovoljeni. 
Server in sprejemnik stojita znotraj diagonalno nasprotnih servisnih polj. Pri 

igri posameznikov igralci servirajo iz desnega servisnega in sprejemajo servis v desnem 

sprejemnem polju, kadar ima server v tem setu nič ali sodo število točk in iz levega servisnega in 

sprejemajo servis v levem sprejemnem polju, kadar ima server v tem setu liho število točk. Če 

zmaga v reliju server, šteje točko in nato ponovno servira iz drugega servisnega polja. Če zmaga v 

reliju sprejemnik, šteje točko in postane novi server. V igrah dvojic je samo en server. Na začetku 

seta in pri sodem številu točk server servira iz desnega servisnega polja, pri lihem številu točk iz 

levega servisnega polja. Če zmaga v reliju servisna stran, šteje točko, isti server pa nadaljuje s 

serviranjem iz drugega servisnega polja. Če zmaga v reliju sprejemna stran, šteje točko in postane 

nova servisna stran. Igralec sprejemne strani, ki je serviral zadnji, ostane v istem servisnem polju, 

iz katerega je nazadnje serviral. Analogno velja za soigralca. Igralci ne menjajo svojih servisnih polj, 

dokler ne osvojijo točke na servis njihove strani. 

Sistem štetja: Tekma se igra na dva dobljena seta do 21 točk. Stran, ki zmaga v reliju (sosledje 

enega ali več udarcev, ki se začenja s servisom in konča, ko žogica ni več v igri), doda točko 

svojemu seštevku. Pri rezultatu 20 : 20 zmaga stran, ki prva povede za 2 točki, pri rezultatu 29 : 29 

pa zmaga stran, ki prva doseže 30. točko. Stran, ki osvoji set, prva servira v naslednjem.  

Praktična naloga: 

V kolikor imate doma loparje in žogico za badminton, povadi udarce s svojimi družinskimi člani. 

Pokaži jim kaj znaš - izvedi različne oblike servisa in udarce nizko, visoko… 

Igrate lahko v krogu, čez mrežo, čez vrvico ali kakšno drugo ovire. Igrata lahko dva ali več skupaj. 

Vzemi si čas za sprehod 15 – 30 minut, naredi 5 različnih razteznih vaj in 5 različnih vaj za moč 

(roke, trup, noge, trebuh). Se spomniš kakšno novo, čisto svojo vajo? Uporabi žogo ali drug rekvizit, 

ki ga imaš doma. Bodi ustvarjalen. Nalogo izvedi, ko bo lepo vreme. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

SLJ: Kekec 

Klikni na spodnji povezavi. Pri prvi najprej natančno preberi odlomek, kako je Bedanec ujel Kekca. 

Reši vprašanja glede na to, katero knjigo si prebral-a.                   v  kvizu je tudi nekaj napak 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec_in_Bedanec/Kekec_in_Bedanec.htm 

http://www2.arnes.si/~pcifer/Kekec/Aplikacija/Kekec_Kviz.htm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec_in_Bedanec/Kekec_in_Bedanec.htm
http://www2.arnes.si/~pcifer/Kekec/Aplikacija/Kekec_Kviz.htm


 

DRU: Utrjevanje 

Učbenik Družba 5, stran 57 

Preberi povzetek v modrem okvirju. Ustno odgovori na vprašanja v rubrikah Ponovi in 

Razmisli.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GUM: Ponovi Kekčevo pesem. Petje pesmi spremljaj z lastnimi ali priročnimi glasbili 

(ploskanje, tleskanje, kamenčki, kuhalnici, skodelica in žlička …). K petju povabi tudi ostale 

člane družine, tako bo še bolj veselo. Morda pa preženete zimo in mraz! 

https://www.youtube.com/watch?v=SEHc0CgHPts 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TJA:  

To je Tomova in Markova soba. Napiši, kje kaj leži na sliki. Uporabi dane predloge. Vsak 

predlog uporabi enkrat. Piši v celih povedih. 

 

NEXT TO 

 

OPPOSITE 

 

BEHIND 

 

UNDER 

 

IN FRONT OF 

 

BETWEEN 

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEHc0CgHPts


 

Predmete na sliki zapiši v ustrezne kategorije. Nekaterih predmetov na sliki se še nismo 

učili pri pouku. Mogoče jih vseeno veš poimenovati. Če ne, si pomagaj z učbenikom, s 

slovarjem, če ga imaš doma, ali pa s slovarjem na spletu na tem spletnem naslovu: 

https://sl.pons.com/prevod.  

FURNITURE 
(POHIŠTVO) 

SCHOOL OBJECTS 
(ŠOLSKE POTREBŠČINE) 

TOYS  
(IGRAČE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOS: 

Dober dan 5. razred! 

Danes boš pri izpolnjevanju učnega lista uporabil/a učbenik Gospodinjstvo 5, in sicer od 

strani 50 do 53. Najprej preberi, nato pa izpolni naloge na učnem listu. Naloge lahko rešuješ 

v zvezek (ni ti potrebno prepisovati celih nalog – zapiši le rešitve.), če nimaš možnosti 

tiskanja.  

1. Dopolni miselni vzorec in ga prepiši v zvezek (vsi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČIPKA 

VRSTE BLAGA TKANINE  

VLAKNOVINE  

https://sl.pons.com/prevod


 

2.  Dopolni spodnje besedilo. Z njim boš ponovil vse o vezavah.  

 
___________ je postopek za izdelavo tkanin. Naprava za tkanje so ________ (ročne ali strojne). Blago, ki ga 

dobimo s tkanjem, je ___________. Navpične niti imenujemo __________, vodoravne niti pa _________.  

Zaporedje povezovanja niti imenujemo _________________. 

Osnovne vezave so :  

- _________________(rjuhe, srajce, prti, kuhinjske krpe…), 

- _________________(kavbojke), 

- _________________(lesketajoče črte na robovih prtov ali robcev).  

  

3. Odgovori na vprašanja. Pomagaj si z učbenikom. 

a) V čem se razlikujeta pletivo in pletenina?  

b) Kaj so vlaknovine? Kje vse v svojem domu jih najdeš?  

c) Iz katerih vrst blaga so naslednji izdelki (čistilna krpa, pulover, kavbojke, kuhinjski prt)? 
 

Kot zanimivost pa si lahko na spodnji povezavi ogledaš primer strojnega tkanja 

(https://www.youtube.com/watch?v=dvCp68lFLBU). Če nimaš te možnosti, nič hudega.         

Lep pozdrav         Učiteljica Lidija  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N2N-2: 

Guten Tag! Če je miselni vzorec že narejen, ste ponovili tudi lep del zgradb/krajev v mestu. To bo tudi sicer 

tema današnje zadolžitve – In der Stadt (V mestu).  

Na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=ugKI1-XIMn8 je 

video, v katerem so omenjene praktično vse 

pomembnejše zgradbe in institucije v mestu. Oglejte 

si posnetek, glasno ponavljajte tako izraze v ednini 

kot množini (da boste vadili izgovorjavo), hkrati pa si 

v zvezek izpisujte izraze (lahko samo v ednini) ter 

dodajte prevod (tam, kjer je potrebno). 

 

Slišali boste izraze za naslednje stavbe: Pekarna, 

banka, lekarna, kiosk, supermarket, knjižnica, železniška postaja, restavracija, hotel, mesnica, pošta, kino, 

stadion, gledališče , živalski vrt, bolnišnica, cvetličarna, letališče, park, avtobusno postajališče, šola, 

knjigarna, bazen 

Viel Glück bei der Arbeit und bis bald!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvCp68lFLBU
https://www.youtube.com/watch?v=ugKI1-XIMn8

