
TOREK, 21. 4. 2020 

ŠPO Priprava na ŠD 
SLJ Samostalniki - utrjevanje 

NIT Preverjanje znanja 
DRU Obdobja slovenske preteklosti 

MAT Deljenje 
 

V uvodu nekaj pojasnil: 

1. Opis poklicev je bila naloga učencev, ki so vključeni v dodatni pouk slovenščine. Skupino sestavljajo 

učenci 5. a in 5. b, zato sem objavila prispevke obeh. Nekateri učenci, ki ne obiskujejo dod. p. SLO, 

so sami izrazili željo, da bi predstavili zanimive poklice staršev. Seveda sem želji z veseljem ustregla, 

saj učitelji še nikoli nismo rekli, da kdo ne sme česa preveč narediti. Vseeno pa to ne pomeni, da 

morate poklice predstaviti vsi kot ste to razumeli nekateri. 

2. Preverjane znanja je namenjeno temu, da mi pokažete, če ste obravnavano snov razumeli. Če jo 

razumete, je zame to znak, da lahko začnemo obravnavati novo snov. Zato je v tem tednu 

preverjanj več, da učitelji ugotovimo, kje pričeti z delom po prvomajskih počitnicah. Napake pri 

preverjanjih ne vplivajo na ocene pri preizkusu. 

                                                                                                                                                  učiteljica Tatjana 

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

ŠPO: Priprava na ŠD 

 

Pozdravljeni ! 

Zadnja ura pred  prvomajskimi počitnicami naj bi bila malce kombinirana z atletiko in 

športnimi igrami, lahko pa tudi še malo priprave za športni dan, ki bo v petek. 

Začnemo z lahkotnim tekom, da se  ogrejemo. Sledijo razna vaje v gibanju, ki se jih 

spomnite od prejšnjih ur športa. ( gibanje cik-cak, gibanje bočno, gibanje vzvratno- obrat + 

tek, prisunski koraki v levo, prisunski koraki v desno, tek z zaustavljanjem - cepetanje+tek 

naprej ...). Vaj ne izvajat prehitro pač pa pravilno, lahko tudi počasi. Ponovimo še enkrat 

atletsko abecedo (vsako vajo 1 x 9). 

 Pavza + naredimo gimnastične vaje :  raztezne in na koncu še kakšno krepilno. 

Sledijo vaje z žogo : na izbiro – za kar imate pogoje. Nogometna žoga ali rokometna. V obeh 

primerih ponavljamo strel na gol ali pa cilj, ki si ga označite. Poskušate z desno in levo nogo 

,oziroma roko. 

Lep pozdrav in bodite zdravi ! 

                                                                                                                  učitelj Gorazd 

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

 



 

SLJ: Edninski in množinski samostalniki – utrjevanje 

 

Rešitve nalog:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrjevanje znanja: 

Naloge rešujte v domači zvezek za slovenščino. Nalog ne prepisujte. Napišite le številko 

naloge in rešitve v celih stavkih, npr. nal. 1) Samostalniki so … 

1. Preberi odlomek. V zvezek izpiši samostalnike iz odlomka. 

 

Otroštvo sem preživel z dvema bratoma in s sestro. Oče je bil trgovec, mama pa gospodinja. 

Na rojstni kraj me veže veliko spominov, imam ga najraje na svetu. Vsak travnik, vsaka 

gozdna pot mi je ljuba in zato ga pogosto obiščem. 

 

 



 

2. V vsaki vrsti poišči besedo, ki ni samostalnik. Zapiši jo v zvezek. 

človek, vesel, vilice, zvonec 

resnica, papagaj, pomagam, pešec 

hrup, omarica, škatla, sto 

lonček, lutka, igra, privezan 

povedati, prepoved, poved, napoved 

 

3. Iz niza besed prepiši samostalnike in jim določi spol. 

medved, učenec, jesti, stanovanje, devet, steklenička, družina, utrujen, izvir, črka, 

pišem, postelja, čoln, srečanje, prijeten, kolo, jagoda, štiri, vas, joj, mesto, pozimi 

Primer: medved – m. sp.      (za srednji spol uporabljamo okrajšavo sr. sp, za ženski pa ž. sp.) 

 

4. V povedih poišči samostalnike. V zvezek napiši tiste, ki imajo samo množino. 

V stanovanju morajo biti vhodna vrata vedno zaklenjena. 

Ajdovi žganci so moja najljubša jed. 

Med počitnicami je šola zaprta. 

Ošpice so nalezljiva otroška bolezen. 

Vilice niso za majhne otroke. 

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

NIT: Preverjanje znanja 

Ob 9. uri bodo na e-pošto staršev poslane naloge za preverjanja znanja. Za reševanje nalog 

veljajo enaka pravila kot pri preverjanju matematike. 

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

DRU: Obdobja slovenske preteklosti  

V zvezek prerišite miselni vzorec in ga dopolnite z značilnostmi obdobij, ki jih najdete v 

učbeniku. Tako kot sem jaz napisala za prazgodovino. 

 

               PRAZGODOVINA 

        zavetišča v jamah                                                                                               SODOBNOST 

        koliščarji 

         Kelti 

imena rek  Krka, Sava, Kolpa …                                                                                                

                                              OBDOBJA SLOVENSKE PRETEKLOSTI 

STARI VEK 

 

                   SREDNJI VEK                                                                     NOVI VEK 

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



MAT: Deljenje 

S tem tednom pričnemo z učenjem deljenja z dvomestnimi števili. To je ena od zahtevnejših 

snovi, pri kateri je nujno dobro znanje poštevanke in s tem povezano deljenje v obsegu do 

100. V spletni učilnici Moja matematika najdete 3 naloge (DN), ki jih je potrebno rešiti do 

jutri. Pred tem ponovite poštevanko. Rešitev morate povedati takoj, brez razmišljanja ali 

računanja. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Rešitve SLJ: 

1. Preberi odlomek. V zvezek izpiši samostalnike iz odlomka. 

Samostalniki so: otroštvo, bratoma, sestro, oče, trgovec, mama, gospodinja, kraj, spominov, 

svetu, travnik, pot. 

2. V vsaki vrsti poišči besedo, ki ni samostalnik. Zapiši jo v zvezek. 

Samostalniki niso: vesel, pomagam, oblikovati, sto, privezan, povedati. 

 

3. Iz niza besed prepiši samostalnike in jim določi spol. 

medved – m. sp.                            črka – ž. sp.                                  vas – ž. sp. 

učenec – m. sp.                              postelja – ž. sp.                           mesto – ž sp. 

stanovanje – sr. sp.                        čoln – m. sp. 

steklenička – ž. sp.                         srečanje – sr. sp. 

družina – ž. sp.                                kolo – sr. sp. 

izvir – m. sp.                                    jagoda – ž . sp.  

 

4. V povedih poišči samostalnike. V zvezek napiši tiste, ki imajo samo množino. 

Množinski samostalniki so: vrata, počitnice, ošpice, vilice. 

 

Danes pošiljam še Simonov 

 portret in en opis poklica. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


