
Pozdravljeni, dragi učenci! 

Verjamemo, da ste v preteklem tednu opravili vse naloge, ki ste jih prejeli na 

povezavi e-učenje. Sedaj pa pričenjamo učenje na daljavo. Veliko dela boste morali 

opraviti sami oz. s pomočjo vaših staršev, učitelji pa vas bomo usmerjali na daljavo. 

Poslužujte se tudi rešitev, ki jih imate. Vsi želimo, da bo delo potekalo nemoteno.  

Danes boste prejeli prvi sklop nalog, ki jih boste reševali po urniku, ki si ga boste 

določili. Za vsa dodatna vprašanja smo vam učiteljice na voljo v dopoldanskem času. 

Če boste vprašanje zastavili popoldne, boste odgovor nanj prejeli naslednji dan 

dopoldan. 

Kako se lotiti dela? 

V zvezek pri posameznemu predmetu napišite naslov: UČENJE NA DALJAVO, nato 

podnaslov teme, ki jo boste obdelali. Reševali boste tudi DZ. Če jih slučajno nimate 

doma, vam bomo ponudili povezavo in boste naloge rešili namesto v DZ, kar v 

zvezek. (Zapišite stran DZ in zapišite le tisto, kar bi morali zapisati na črto v DZ). 

Želimo vam uspešno delo v novi obliki šolanja! 

 

Učiteljice: Martina, Mateja in Jožica 

 

1. TEDEN (od 23. 3. do 27. 3 2020) 

v sredo nam posredujte, kako je delo poteklo, kje ste imeli težave, ves čas pa nam 

lahko zastavljate vprašanja. 

MATEMATIKA: 

1. Ponovite dele celote (utrjujte snov, zato še enkrat rešite vse naloge – 

UČ, str. 78.,(v zvezek napišite VAJA, označite naloge in jih rešite), če še nimate 

rešenega DZ do str. 29, lahko rešujete te naloge). 

 

2. Množenje in deljenje z 10, s 100,1000 - UČ, str. 82, 83- (v zvezek napišite naslov, 

nato pričnite z reševanjem nalog, za pomoč si oglejte strip). 

3. Množenje in deljenje z 10, s 100,1000 – DZ, str. 34, 35, 36. 

(Ne pozabite na rešitve.) 



SLOVENŠČINA:  

1. Ker ponoči ne spim, spadam med sove, DZ, 1. del, str. 106 (tisti, ki ste to stran 

že opravili,  zapišite v zvezek 10 povedi, v katerih boste uporabili besedo KER 

(ne pozabite na vejico). Ostali napišete v zvezek naslov: VZROČNO 

POSLEDIČNO RAZMERJE, rešite str. 106 in 1. nalogo prepišite v zvezek. 

2. DZ, str. 107, 108. 

3. DZ, str. 109, 110 (posledica- ZATO, vzrok – KER.) 

4. Utrjevanje – v zvezek zapišite VAJA in zapišite 10 povedi, ki izražajo vzrok (ker)  

in 10 povedi, ki izražajo posledico (zato). 

(Ne pozabite na rešitve.) 

5. Berite članke o koronavirusu v časopisu ali na spletu. Lahko preberete tudi članek 

v Polzelanu o Petru  Zupancu, ki pripoveduje, kakšno je življenje na Kitajskem v teh 

burnih časih. Članek najdete na spletni strani OŠ Polzela – KNJIŽNICA. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 

1. UČ, str. 63 (naslov v zvezek:  SEGREVANJE SNOVI) 

Preberite celo stran, skupaj s starši naredite »Ena dejavnost«, jo zapišite v zvezek, 

prepišite besedilo v MODREM okvirčku in odgovorite na spodnja vprašanja zelen 

okvirček- vprašanje najprej prepišite, nato zapišite še odgovor.  

2. Ponavljajte že obravnavano snov.Pomagajte si s povzetki in vprašanji v UČ. 

 

DRUŽBA: 

1. UČ, str. 72, 73 – Zgodovinski razvoj- preberite besediloin zapišite v 

zvezekpovzetek- lahko narišete tudi časovni trak. (Tisti, ki ste to že naredili, 

ponavljajte vse s teh dveh strani, lahko še kaj narišete, dopišete, prilepite sličice ali si 

ogledate filmčke na youtube.) 

2. UČ, str. 74 – DOBA KOVIN – zapišite naslov, izpišite vse tri dobe in značilnosti le 

teh in nariši oz. prilepi sličice. 

3. Preberite in prepišite » Kaj pomeni« (UČ str. 74, moder okvirček) in prepišite 

povzetek v zvezek. 

4. Utrjujte znanje. 



 

GOSPODINJSTVO: 

1. UČ, str. 46, 47 – naslov PREJA IN SUKANEC- preberite vsebino, izpišite ključne 

besede ali naredite povzetek v obliki miselnega vzorca ali v obliki alinej ali….. 

S starši pa lahko s sukancem zašijete gumb, lahko si iz blaga izrežete glavo živali, ji z 

zašitim gumbom ustvarite  oči, usta,… Če znate poslikajte izdelek in nam pošljite, da 

bomo videle, kaj ste ustvarili. 

 

GLASBENA UMETNOST: 

Skupaj s starši se spomnite ene slovenske ljudske pesmi (o pomladi, o pticah, o zeleni 

travci, o sončku…) 

Zapišite jo v notni zvezek in jo ilustrirajte. Ko bomo zopet skupaj, jo boste 

predstavili. 

 

ŠPORT 

Ker imate verjetno časa na pretek, se lahko veliko gibate. Pri tem upoštevajte navodila 

vlade o omejevanju gibanja, da ne boste ogrožali svojega in zdravja drugih ljudi. 

Nekaj namigov za rekreacijo:  tek v naravi, kolesarjenje v spremstvu, sprehodi, 

skakanje s kolebnico, žoganje… 

 

LIKOVNA UMETNOST 

LUM poveži z ostalimi predmeti, zato si vzemi čas in povzetke v zvezkih opremi s 

svojimi risbicami, ki naj bodo povezane z učno snovjo. 

 

 

 

 

 


