
                                          TOREK,  
5. 5. 2020 

 
Nadaljujemo s šolskim delom … 
Naloge pošiljajte sproti in redno, prav tako si jih pregledate in popravite z 
rdečim pisalom s pomočjo objavljenih rešitev. 
 
Lep dan vam želim.                                                                                 učiteljica Milka 
 
 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA 

SLJ, 5. 5. 6. 5. 2020 DZ, str. 14/23. naloga, 
       str.  15/24., 25. naloga 

odgovori – zvezek 

 
REŠITVE   
 
 
 

 

    SLJ, 4. 5. DZ, str. 13  
       str. 14/21., 22. naloga 



 

 

MAT, 4. 5.  U, str. 96/1. naloga        
            97/2. naloga 

 

Pazi na izpis podatkov in zapis postopka izračuna obsega likov. Obvezno piši 

merske enote ob merskem številu. 

 

1. a) a = 4 cm, b = 2cm     o = 2 ∙ 4 + 2 ∙ 2 = 8 + 4 = 12         Obseg lika a je 12 cm. 

     b) a = 5cm, b = 1cm      o = 2 ∙ 5 + 2 ∙ 1 = 10 + 2 = 12        Obseg lika b je 12 cm. 
     c) a = 4cm, b = 3 cm     o = 2 ∙ 4 + 2 ∙ 3 = 8 + 6 = 14 cm     Obseg lika c je 14 cm. 
 
2.  a= 3 cm    3 + 3 + 3 + 3 = 12   Vsota stranic je 12 cm, tudi obseg je 12 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TJA 

Dragi učenci, 

upam, da ste lepo preživeli počitnice in nabrali dovolj energije za zadnji del šolskega leta. 

V naslednjih tednih bomo na podoben način nadaljevali z jemanjem nove snovi, razlika bo 

samo ta, da boste morali tisti, ki v drugem ocenjevalnem obdobju še nimate ocene, pridobiti 

vsaj eno oceno.  

Preverjanje znanja vam je šlo dobro, zato boste na takšen način v torek, 12. 5., pisali pisni 

preizkus znanja. Test bo zajemal snov 4. in 5. enote v učbeniku. Če kdo zaradi tehničnih ali 

kakšnih drugih ovir ne bo mogel rešiti testa, bo naknadno ustno vprašan. Vprašani boste tudi 

tisti, ki boste med oceno.  
 

 

 

 

 

 

 

Danes boš najprej naredil/a nalogo v učbeniku na strani 64. V zvezek napiši naslov MY ROOM 

in prepiši besedilo naloge 1. Nato besede v okvirčku vstavi na ustrezno mesto v besedilu.  

 

Ko to narediš, na podlagi slike pri tej nalogi odgovori na sledeča vprašanja o tem, kje kaj 

leži/stoji: 

 

a) Where's the wardrobe? The wardrobe is next to the bed. 

b) Where’s the clock? ________________________________________ 

c) Where's the bed? _________________________________________ 

d) Is the table yellow? ________________________________________ 

e) Are the books in front of the bookcase? ________________________ 

f) Where are the chairs? ______________________________________ 

g) What’s on the desk? 

_______________________________________ 

 

 

*Zdaj pa po zgledu besedila, ki si ga prepisal/a v zvezek napiši še opis 

za svojo sobo. Napiši kje kaj leži/stoji v tvoji sobi.  

Predmete opiši, kar se da natančno (barva, velikost). Potem svojo 

sobo tudi nariši. 

Opis sobe mi pošlji na moj e-naslov.  
 

 

 

REŠITVE PREJŠNJE URE: 

1. Naloga na listu: 2 X   3 ✓  4 ✓  5 X  6 ✓  7 X 

DZ, str. 62:  Nal. 1: 1 Whisper  2 Flash  3 Mum 
                    Nal. 2: 2 an idea  3 check  4 tidy 
                    Nal. 3: 2 Finished! 3 I don't believe it! 



SLOVENSKI JEZIK (2 uri) 

Ker smo pri književnosti obravnavali že večino načrtovanih besedil, bomo 
nadaljevali z delom pri jeziku (DZ). 
Reši v DZ, str. 14/23. naloga, 
                  str.  15/24., 25. naloga 
 
V zvezek za jezik (neumetnostna besedila) reši spodnje naloge, tako da 
zapišeš odgovore.  
                                                UTRJEVANJE                                                5. 5. 2020 

 

 



 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Poglavje Zakaj piha veter sicer zaključimo, vendar je veter zelo povezan z 
vremenom oz. vremenskimi pojavi (naslednja snov). 
Na spletni strani i-učbeniki si obvezno preberete še o vetru in na tak način 
ponovite snov.  
Več na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1336/index.html 
 S pomočjo kazala in strani poiščete tudi zanimive naloge (po želji, jih tudi 
naredite). 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1336/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1336/index2.html


ŠPORT 

UVODNI DEL: Opravi 3 minute lahkotnega teka, 2 minuti hoje in 1 minuto hitrejšega teka. 

 

VAJE Z BALONOM: Na sliki je predstavljenih 9 vaj z balonom. Pri vsaki vaji naredi 10 ponovitev. 

Roki oziroma nogi pri 4., 5., 6. in 9. nalogi tudi zamenjaj. Namesto balona lahko uporabiš 

napihljivo žogo za na plažo ali preprosto žogo iz časopisnega papirja. 

 



KOŠARKA: MET NA KOŠ 

Pripravi si košarkaško žogo (lahko je tudi kakšna druga žoga, vendar 

se mora odbijati).  

TARČA 

Za začetek se boš igral igro tarča. Na steno prilepi tarčo (npr. list A4). 

Z razdalje 3 metrov s košarkaško podajo meči žogo v tarčo. 

Kolikokrat zadeneš v 30 poskusih? 

Oglej si posnetke pravilnega meta na koš: 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/med-z-eno-roko-izpred-prsi-ali-brade/  

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/met-z-eno-roko-iznad-glave/  

https://www.youtube.com/watch?v=SJngDZzgGm0  

Sedaj, ko si pogledal posnetke, preberi spodnje besedilo: 

 

 

 

 

 

Sedaj pa še sam poskusi posnemati met na koš, kot je bilo prikazano na posnetkih. Najprej 

poskusi to izvesti brez žoge. To gibanje ponovi 10-krat. 

Sedaj si pripravi žogo in poišči steno. Gibanje poskusil narediti z žogo, ki jo boš metal v steno. 

To ponovi 10-krat. 

Sedaj pa lahko žogo mečeš na koš. Žogo meči na koš z različnih mest (bližje, dlje, levo od koša, 

desno od koša …). Če pa koša nimaš, si pomagaj tako, da na steno prilepiš tarčo (npr. list A4) 

in mečeš vanjo. To ponovi vsaj 10-krat. 

 

OKROG SVETA 

Pod košem ali pod steno, na katero si namesto koša prilepil tarčo, si označi 7 

mest (kot kaže slika). To lahko označiš s kredo, palčko, vejico … S posameznega 

mesta toliko časa mečeš na koš, dokler ne zadeneš koša. Nato lahko nadaljuješ 

na naslednje mesto. K igri lahko povabiš tudi starše, brate ali sestre. Kdo bo prvi 

prišel »okrog sveta« (zadel koš z vseh označenih mest)? 

TEHNIKA META 

Pri metu moraš biti pozoren na ravnotežje telesa. Ne smeš se nagibati naprej ali nazaj, po izmetu pa te ne sme 

odnesti naprej. Noge so rahlo pokrčene. Stopalo na strani izmetne roke je pomaknjeno nekoliko naprej. Žoga je pred 

izmetom v višini čela. Pred izmetom se znižaš, sledi iztegovanje nog in izmet z eno roko. Druga roka pa drži žogo ob 

strani. 

 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/med-z-eno-roko-izpred-prsi-ali-brade/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/met-z-eno-roko-iznad-glave/
https://www.youtube.com/watch?v=SJngDZzgGm0

