
1. DKE 

Tole je delo za obe uri v tem tednu. Gradivo je tudi v spletni učilnici v eAsistentu. 
 
1. Utrjuj znanje s pomočjo nalog na: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 
Na tej strani po lastni presoji izberi naloge iz poglavij Posameznik, skupnost, država, Skupnost 
državljanov RS, Posameznik in skupnost,  Skupnost državljanov.  
 
2. Zapiši večji naslov Človekove pravice. 
3. Preberi poglavje Soodvisnost med pravicami in odgovornostmi, učbenik, str. 43. 
4. Zapiši, kaj je svoboda in kaj ti pomeni. Zapiši, kaj je odgovornost in kako jo ti doživljaš. Odgovorov 

ne išči le v učbeniku, razmišljaj s svojo glavo in na podlagi lastnih izkušenj. 
5. V učbeniku, na zadnjih treh straneh, sta povzetka Splošne deklaracije človekovih pravic in 

Konvencije o otrokovih pravicah. Preglej člene.  
Izberi 3 pravice in jih izpiši. K vsaki pravici pripiši svoje odgovornosti (dolžnosti), ki izvirajo iz nje. 
(Primer: Pravica do življenja. Moja odgovornost je varovati svoje življenje in življenje drugih.).  
Eno od zapisanih pravic in odgovornosti tudi nariši.  
V učbeniku, v poglavju Človekove pravice in odgovornosti, poišči Pavčkovo pesem Moje pravice 
(roza okvir). Preberi jo in izpiši pravice, ki jih omenja. 
 

2. SLJ 

Odisej na otoku Kiklopov 

Dragi učenci, 

ker ste se v veliki meri že pridno odzvali, verjameva, da bomo lahko v nadaljevanju lepo sodelovali v 

spletni učilnici. 

Za danes se še ne bomo premaknili na novo pripovedko. Prejšnji teden ste se samostojno ukvarjali s 

pripovedko Odisej na otoku Kiklopov. Med drugim ste imeli nalogo, ki je zahtevala, da napišete 

obnovo. 

Tisti, ki ste to storili, vas prosiva, da nalogo oddate v spletni učilnici, če ti še ne gre, lahko tudi na mail 

učiteljice. 

Tisti, ki obnove še niste napisali, pa bo sedaj skrajni čas, da to storite. V četrtek gremo namreč s 

snovjo naprej. 

Torej, zapiši obnovo odlomka Odisej na otoku Kiklopov in jo oddaj v spletni učilnici. Hkrati ponovi vse, 

kar si se ob obravnavani pripovedki naučil/-a. Ne pozabi tudi na Homerja. 

Več gradiva in navodil za delo  te čaka v spletni učilnici za slovenščino, kjer te pričakujeva … 

… učiteljici Marija Kronovšek in Karmen Zupanc (odvisno, katera te poučuje). 

3. TJA 

Dragi učenci! 

Če je možno uporabljaj spletno učilnico, kjer so naložene vsakodnevne aktivnosti. 

Ker testa nismo mogli pisati, vas prosiva, da se učite 2. in 3. lekcijo. Ponovite pretekli čas s pravilnimi 

in nepravilnimi glagoli, modalne glagole, pisanje letnic, besedišče 2. in 3. lekcije itd. Še enkrat rešite 

vaje, ki ste jih dobili za utrjevanje. 

Sedaj nadaljuj z novo snovjo. 

V velik zvezek zapiši naslov HOW….? In prepiši vprašalnice. 
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HOW MANY?   KOLIKO? (števni samostalniki)     
  

HOW MUCH?   KOLIKO? (neštevni samostalniki)      

HOW LONG?  KAKO DOLG?        

HOW HIGH?   KAKO VISOK?        

HOW FAR?  KAKO DALEČ?        

HOW TALL?  KAKO VISOK?        

HOW WIDE?  KAKO ŠIROK?       

HOW DEEP?   KAKO GLOBOK?       

HOW OLD?  KOLIKO STAR? 

V delovnem zvezku na strani 101 reši nalogo 2. 

V velik zvezek napiši naslov NUMBERS in iz učbenika na strani 95 prepiši primere iz 4. naloge in 

Remember box. 

Nato v velik zvezek zapiši z besedo vsa števila, ki so pod nalogo 5a v učbeniku. (npr.: 572 – five 
hundred and seventy-two) 

V delovnem zvezku na straneh 102 in 103 reši nalogi 4 in 5. 

4. MAT 

PROCENT ALI ODSTOTEK - nadaljevanje  

(učbenik od str. 172 – 177) 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

2. Najprej ponovi vse, kar si spoznal preteklo uro. 

3. Nato pa natančno preberi in v zvezek prepiši rešena primera s strani 176.  

4. Za utrditev prepisanega v zvezek reši še naloge 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 na strani 176, 177. Če ti 

ostane še kaj časa, reši nalogo  14. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi lahko pišeš. 

Za dodatno utrjevanje procentov ti predlagam, da rešiš še katero od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 1, 2, 3, 6/ str. 150 

B:  N 1, 2, 3/ str. 156 

C:  N 1/ str. 163 

Če kdo ni videl objave v e-Asistentu, je še tukaj  dokument, ki je bil za ponedeljkovo uro objavljen v 

spletni učilnici. 

 



5. ŠPO 

1) OGREVANJE  

 

7 poljubnih gimnastičnih razteznih vaj,  

ki jih izvajamo pri urah športne vzgoje 

 

2) GLAVNI DEL 

 

- Počepi s poskokom 10x 

- Izpadni korak naprej leva in desna noga izmenično 10x 

- Sklece 10x 

- ''Mountain climber'' 20 sekund (slika 4) 

- razovka ( lastovka ) na eni nogi, nato še na drugi 

 

 

 

3) ZAKLJUČNI DEL  

 

- Pozdrav soncu 

 

 

 

 

 

 

Ko končaš z vajami, pojdi do svoje mamice in jo objemi. Danes je namreč materinski dan, ne 

pozabi.  

6. ŠNO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

ena od dobrih lastnosti novinarjev je tudi prilagodljivost. Torej bomo naše delo prilagodili trenutnim 

razmeram. 

Za ta teden ti še pripravljam navodila na tem mestu, kasneje te pričakujem v spletni učilnici, kjer se mi 

lahko pridružiš že danes. 

In kaj moraš narediti? 



Napiši, kako poteka tvoj delovni dan doma. Kako si organiziral/-a svoje delo? Je delo od doma 

težje ali lažje, kot če sediš v razredu? Vse to naj te vodi pri zapisu kratkega besedila z 

naslovom »Delo od doma«. 

Zapis lahko oddaš v spletni učilnici (je zaželjeno) ali pa mi ga pošlješ na karmen.zupanc@gmail.com. 

Se vidimo v spletni učilnici. 
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