
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

DRU Obdobja slovenske preteklosti 

SLJ Edninski in množinski samostalniki - utrjevanje 
ŠPO Atletika 

MAT Analiza preverjanja, poprava  

TJA Preverjanje znanja 
RU Predstavitev poklicev 

NUJNO – jutri preverjanje NIT(U/49-54), v sredo SLJ(samostalnik), četrtek 

DRU(preteklost), do četrtka mi pošljite tudi posnetke za glasbo (ritem s kozarčkom in 

petje pesmi) – tisti, ki še niste. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DRU: Obdobja slovenske preteklosti (učbenik, str. 72 in 73). 

Oglejte si časovni trak, ki poteka čez obe strani. Na njem so letnice obdobij, ki smo jih 

že spoznali.   

 Natančno preberite: slovarček in uvod v rdečem okvirčku, str. 72, 
                                                 besedilo na straneh 72 in 73. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLJ: Edninski in množinski samostalniki - utrjevanje 

Rešite naloge v DZ, na strani 31. 

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

ŠPO: Pozdravljeni ! 

Bliža se športni dan, zato je dobro, da se še malo pripravite. 

Sicer imamo v pomladanskem delu na sporedu (največkrat ! ) atletiko. 

 

Discipline, ki bi jih sicer izvajali in merili so: teki 60 in 600m, skoki: daljina in višina in 

met žogice, oziroma vortexa. Vsako leto primerjam vaše rezultate, ki jih dosežete v 

jeseni in pomladi. Izjema je le tek na 600m, ki se izvaja samo enkrat (v aprilu ali maju). 

Uspešen je vsak učenec, ki uspe popraviti svoj jesenski rezultat v pomladanskem času. 

To pa ne pomeni, da mora biti najboljši v razredu! 

Današnja ura bi vsebovala tek (za ogrevanje) – lahko malo daljši kot prejšnjo uro, 

dinamične gimnastične vaje (razgibavanje), ponovitev atletske abecede (vsako vajo po 

enkrat) in nekaj hitrih kratkih tekov.  

 Ostalo bi še posvetili kakšni vaji, oziroma disciplini, ki vam ne gre najboljše ( pri 

testiranju –  ki bo na ŠD ),.npr.: skok v daljino z mesta, poligon nazaj, trebušne..... 

Lep pozdrav + bodite dobro! 

                                                                                                               učitelj Gorazd  



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

MAT: Analiza preverjanja 

Oglejte si popravljene liste preverjanja znanja. Preberite opombe. Napišite popravo v 

karo zvezke. Poprave mi ni potrebno poslati, razen tistim, katerim sem to posebej 

napisala. Pokazali ste veliko znanja, vsi pa ste usvojili vsaj minimalne cilje. 

 

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

TJA: Preverjanje znanja 

Hello students! 

Kot smo dogovorjeni, vas danes čaka preverjanje znanja pri angleščini. 

Preden boste odpri povezavo, nekaj nujnih navodil: 

1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski naslov oziroma e-naslov vaših staršev 

ter ime in priimek.  

2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred vejicami seveda ne. Med besedami 

delajte samo enojne presledke. 

4. Ko končate, pritisnite POŠLJI /SUBMIT.  

3. Ko je vaše preverjanje poslano, vam računalnik samodejno pošlje rezultate. Lahko se bo zgodilo, da 

bo računalnik nekatere odgovore štel nepravilno samo zato, ker mogoče niste pravilno naredili vejice 

ali presledka. Ne obremenjujte se s tem. Najbolj realna povratna informacija bo moja, ne pa 

računalnikova. 

5. Rešena preverjanja pričakujem do 20. ure istega dne. Če imate kakršnekoli tehnične težave, mi 

sporočite.  

6. Bodite pošteni do sebe in preverjanje znanje rešite samostojno ter brez uporabe pripomočkov in 

drugih ljudi (učbenik, zvezek). 

 

Povezava do preverjanja:  https://forms.gle/3BoiJk3gnEdn1k2k8 

 

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

RU: Predstavitev poklicev 

KAMNOSEK 

Naše podjetje je družinsko podjetje. Leta 1960 ga je ustanovil moj pradedek, leta 1987 pa je to družinsko 

tradicijo obrti prevzel moj dedek. 

Kratek opis 

Kamnosek z ročnim ali strojnim orodjem izbrani naravni kamen najprej grobo obdela in nato sledi še 

natančna obdelava končnega izdelka. 

Iz naravnega kamna izdeluje: 

- nagrobne spomenike 

- stopnice 

https://forms.gle/3BoiJk3gnEdn1k2k8


- kuhinjske in kopalniške pulte 

- okenske police 

- kamnite obloge … 

 

Kaj delavec kamnosek dela 

Z orodjem in stroji obdela katerokoli vrsto naravnega kamna v načrtovan končni izdelek. Sodeluje že v 

načrtovanju izdelka, saj s svojim znanjem in izkušnjami pomaga naročniku, da lažje pravilno izbereta 

najprimernejšo vrsto kamna in obliko izdelka. Dobro pozna vse vrste kamnin. 

V kamnoseški delavnici so delavci izpostavljeni hrupu, vlagi in prisiljeni drži. Delavec dela opravlja 

večinoma stoje, včasih pa tudi sede. 

 

Nevarnosti 

Najnevarnejši vpliv na zdravje je povečan hrup in prah. Pred hrupom se lahko delavec zaščiti z 

ustreznimi ušesnimi varovali, proti prahu pa z zaščitnimi očali in masko. Nevarna so tudi ostra rezila in 

vrteči stroji. 

 

Zaščitna delovna obleka in zaščitna oprema: predpasniki, rokavice, rokavniki, naušniki, maske in 

čepi za ušesa. delovne hlače. 

 

 
 

                                                                                
  

Stroj za rezanje kamna                                          Stroj za brušenje kamna 

  

 

 

 



 

       
                                                            Dleto za klesanje  kamna 

Stroj za poliranje kamna 

 

                        
 

Stroj ali pantograf za graviranje črk v kamen 

        

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

                           PEDIATER NEONTOLOG 

Predstavila bom poklic pediater neontolog. Ta poklic mi je všeč, ker pri tem lahko 

pomagam majhnim prezgodaj rojenim dojenčkom in njihovim staršem. Za ta poklic bi se 

odločila, ker mi je zanimivo ko živo bitje, ki še nima razvitih pljuč in ostalih pomembnih 

organov, ki je veliko komaj za dlan, lahko preživi in pri tem bi rada sodelovala ter 

nekomu rešila življenje. 

Za ta poklic je v šoli potrebno biti priden ter v to delo vložiti veliko svojega truda in časa. 

1.Osnovna šola (9 let) 

2.Gimnazija (4 leta) 

3.Medicinska fakulteta (6 let) 

4.Sekundarij (2 leti) 

5.Specializacija pediatrija (5 let) 

6.Izobraževanje za neontologa  

Skupaj najmanj 27 let. 



Pri tem poklicu  pomagaš dojenčkom, ki so prezgodaj rojeni. Pomagaš jim od dneva 

rojstva do odpusta iz bolnišnice oz. do 1. leta starosti. Dojenčku pomagaš pri uravnavanju 

telesne temperature (inkubator), razvoju pljuč, hranjenju, stiku z mamico s 

kengurujčkanjem, menjaš pleničko, mu dovajaš infuzijo in včasih potrebna zdravila. 

Ta poklic se mi zdi plemenit in upam, da se mi bodo moje sanje o upravljanju tega poklica 

uresničile.  

 Ajda Recelj 5.a  

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

                                                                                                                               



 
  

 

 

 

 

 

                                                                                            Ana Al Daghistani, 5.a 

 

  


