
PETEK, REŠITVE 

Dopolnilni pouk SLJ:  
 

Medtem ko sem pomivala okna, sem poslušala petje ptic. 

Ali si lahko sposodim knjigo o Kekcu? 

Miha Kovač je kovač. 

Joj, komaj čakam, da bomo šli spet v šolo! 

Zelo že pogrešam sošolce, učitelje, kuharice, odmore, klepet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pozdravljeni učenci! 

Upam, da kljub lepemu vremenu upoštevate navodila in ostajate doma. Tako bomo obvarovali 

sebe in druge ter se hitreje vrnili v šolo. Vaši starši mi sporočajo, da že zelo pogrešate pouk v 

šoli. Upam, da se kmalu vidimo, do takrat pa se bomo srečevali na tak način in mislim, da nam 

sploh ne gre slabo! Kajne? 

Prosim, da mi sproti sporočate, če česa ne bi razumeli ali znali rešiti, če je zadolžitev preveč 

oz. premalo. Takole na daljavo namreč težko presodim, kako sledite delu. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi!  

                                                                                                           učiteljica Tatjana 

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

PONEDELJEK, 30. 3. 2020  

 

DRU: Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. Kjer je potrebna orientacija na 

zemljevidu odgovore povej staršem. Vprašanj ni potrebno prepisati. Uporabi zemljevid, 

učbenik in zvezek družbe.  

 

Naslov:                          Naravne enote Slovenije - ponovitev 

 

1. Naštej 4 naravne enote Slovenije, napiši na katerem delu Slovenije ležijo in jih pokaži 

na zemljevidu.  

2. V Alpah poišči 3 najvišje vrhove. Napiši njihovo ime in nadmorsko višino. 

3. Kaj veš o Ljubljanski kotlini? 

4. Naštej ravnine in gričevja obpanonskih pokrajin. 

5. Kateri reki pritečeta iz sosednje Avstrije?  

6. Nariši znak za hidroelektrarno in poišči 3 na reki Dravi in 3 na reki Savi. Zapiši jih. 

7. Opiši, kako nastanejo površinske in kako podzemne kraške oblike.  

8. Razloži pomen besed kras in Kras.  

 

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

 



 

SLJ: Samostalniki 

Danes se boste malo igrali. K igri lahko povabiš starše, brate, sestre. Mi smo igri rekli kar 

IME – PRIIMEK. Potrebujete list papirja, pisalo in možgančke. Na poljuben način izberete 

črko. V čim krajšem času poskušate najti ustrezne besede in jih vpisati v tabelo. 

 
črka ime priimek žival rastlina mesto 

J JANA JERIČ JELEN JEGLIČ JESENICE 

      

 

Od tu naprej je možnih več načinov igre: 

 Kdor prvi konča reče STOP in ostali morajo končati s pisanjem. 

 Kdor prvi konča šteje do 10 in reče STOP, ostali morajo končati s pisanjem. 

 Že predhodno se odločite, da boste iskali besede npr. 30 sekund, ko čas mine, končate. 

 

Točkovanje: 

Za vsako besedo dobite točke. Določite jih lahko po svoje. Mi smo jih določali tako: 

 0 točk, če besede nisi našel 

 5 točk, če imaš enako besedo kot še kateri tekmovalec (vsi z isto besedo dobite 5 točk) 

 10 točk, če imaš drugačno besedo kot ostali tekmovalci 

 

Zmaga tisti, ki je zbral več točk. Poleg naštetega lahko iščete še imena držav, poklice, 

predmete, naslove knjig, znamke avtomobilov … 

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

MAT: Simetrija 

 

DZ 2. del: Reši naloge 4 – 7, na straneh 54, 55. Če želiš, lahko rešiš tudi naloge na strani 57. 

 

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

 

TJA: 

Petošolci, pozdravljeni v novem tednu. Upam, da ste dosedanje naloge uspešno rešili. Če jih 

še niste, vas pozivam, da to naredite, saj so te naloge del priprave na test, ki nas še čaka in 

upam, da ga bomo lahko odpisali čimprej!   

 

V tem tednu boste za učenje angleščine potrebovali učbenik in delovni zvezek, poleg tega pa na spletu 

obstaja spletni učbenik in delovni zvezek, ki ga boste potrebovali za poslušanje posnetkov, zato vas 

prosim, da se prijavite po spodnjih navodilih. Upam, da vam pri tem lahko pomagajo starši, starejši bratje in 

sestre ali pa kdorkoli drug, ki ga imate ob sebi.  

 

 

 



 

 

Navodila za registracijo in prijavo v spletni učbenik in delovni zvezek so sledeča: 

 Pojdite na spletno stran  https://www.irokus.si/ 

 Na tej strani kliknite ikono registracija in se registrirajte (vpišete vse potrebne informacije). 

 Ko se uspešno registrirate, greste ponovno na spletno stran https://www.irokus.si/, tako da vnesete e-

naslov in geslo.  

 Ko pridete v svoj račun, kliknite ikono Dodaj brezplačna gradiva in v seznamu gradiv poiščete učbenik 

Super Minds 2, Student's Book  in Super Minds 2, Workbook . Obkljukajte ta dva gradiva in kliknite 

ikono Dodaj gradivo. Gradivo bo šlo tako v vašo iZbirko (ikona je na vrhu strani). 

 Ko imate ta dva gradiva v vaši iZbirki, začnete gradivo uporabljati tako, da nanj kliknete. S puščico, ki je 

v orodni vrstici pod učbenikom/ delovnim zvezkom, se premikate po straneh. Za lažje in hitrejše listanje 

kliknite na gumb prikaži kazala, ki je na orodni vrstici pod stranjo učbenika (glej sliko spodaj). 

 Ko prelistate knjigo do želene strani, morate za predvajanje posnetka klikniti na zvočnik pred začetkom 

naloge (glej sliko spodaj).  

 

Lahko se zgodi, da je strežnik v dopoldanskem času 

preobremenjen in vam zato spletna stran ne bo dobro 

delala. V tem primeru poskusite dostopati na stran v 

popoldanskih urah.  

 

 

 

 

 

Upam, da bo šlo. Če bodo kakršnekoli 

težave, me prosim kontaktirajte na moj e-

naslov katja.kapele@os-smihel.si 

 

 

 

 

 

 

Zdaj pa k današnji nalogi… 

 

1. Odpri učbenik na strani 58 in si oglej sliko, na kateri vidiš kose pohištva. Poslušaj 

posnetek v e-učbeniku in ponavljaj besede na posnetku.  

 

2. Odpri zvezek, napiši naslov My bedroom in prepiši besede v zvezek. Nekatere besede že 

poznate, a jih vseeno prepišite.  Tisti, ki nimate možnosti poslušati posnetka, poleg 

besed v zvezek prepišite tudi izgovorjavo v oglatih oklepajih, ostali pa po želji.  

 

https://www.irokus.si/
https://www.irokus.si/
mailto:katja.kapele@os-smihel.si


 

Besede so: 

a lamp [lemp] – luč 

a mirror [miror]– ogledalo 

an armchair [armčer]– naslonjač  

a wardrobe [vordroub]– omara 

a sofa [soufa]– kavč 

a bed [bed] – postelja 

a table [tejbl]– miza 

a mat [met]- preproga 

 

3. Odpri delovni zvezek na strani 58 in naredi nalogo 1 in 2: 

Naloga 1: Pobarvaj sliko. 

Naloga 2: Poglej sliko, ki si jo pobarval/a in dopolni manjkajoče povedi z besedami v 

okvirčku. 

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

GUM: Jaz pa pojdem na Gorenjsko 

 

Nauči se pesem s priprevanjem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SU-d4acsmg8 

 

ŠPO 

Ponavljanje, vaje 

Ogrevanje, razgibaj celo telo, sledi ponavljanje atletske abecede 

Čisto na kratko ,le nekaj metrov, vendar večkrat ( vsak element vsaj 3 x ) 

- nizki skiping 

- visoki skiping 

- jog. poskoki 

- hopsa skoki 

- mnogoskok 

- dviganje pet ( "frcanje") 

- stopnjevanje 

+ ponovitev visokega in nizkega štarta ( lahko samo na mestu in s povelji .  

    - na mesta - pozor - zdaj 

Kdor nima možnosti dela na dvorišču, dela na mestu - na hodniku ( z izjemo mnogoskoka in 

stopnjevanja ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SU-d4acsmg8

