
8. teden (18. 5. – 22. 5.)

SLOVENŠČINA 

1. URA

TEMA: Ponavljanje in utrjevanje – SAMOSTALNIKI

NAVODILA in NALOGE (UL)

Kar nekaj ur smo se učili o samostalniku. Današnja ura pa je namenjena preverjanju 
naučenega.
Najprej ponovite vso snov ob zapisih v zvezku in vajah v delovnem zvezku, nato počasi in 
natančno v zvezek rešite preverjanje znanja. (Če imaš možnost, lahko stiskaš in rešeno 
prilepiš v zvezek).
Rešitve s točkovnikom bom poslala v spletno učilnico, ko rešite naloge.

Odgovori. 

(__/__)

Med besedami podčrtaj samostalnike.

slovenski, Slovenka, slikovit, slikam, srečen, sreča, voziti, voznik, 

petelin, čeprav, kapa, noč, oko, vesel, plesni, vrč, pisan, hiter, 

evkaliptus, ljubezen

(__/__)

Kaj so samostalniki?



Naslednje samostalnike razvrsti v preglednico.

motor, tulipan, gozdar, sošolec, pes, macesen, bolečina, Špela, sreča, 
korenje, miza, kirurg, zadovoljstvo, svinčnik, pšenica, meč, prijateljstvo

BITJE STVAR POJEM

(__/__)

Katerega spola so samostalniki?

noga – ___________________ poljub – _______________

okno – ___________________ bazen – _______________

toplina – _________________ trta – _________________

hrepenenje – ______________ torba – ________________

vrtalnik – _________________ dete – _________________

(__/__)



Dopolni preglednico.

EDNINA DVOJINA MNOŽINA

kolo

cvetlici

ljudje

gospa

klopi

(__/__)

Podčrtaj edninske samostalnike z rdečo, množinske pa z zeleno 
barvo.

očala grablje kri sadje

           mladina vrata
sneg

hlače veselje škarje

usta mir

(__/__)



2.  URA 

TEMA: Tri mesta in mogočen grad nad njimi, Janez Lombergar, Breda Kovič, Berilo, 
str. 77

Nekoliko se bomo »odpočili« od samostalnikov in snov slovenščine povezali s snovjo pri 
družbi.

V berilu na str. 77 preberite besedilo Tri mesta in mogočen grad nad njimi.

Besedilo opisuje srednjeveško Ljubljano in dogodek, ki se je zapisal v zgodovino 
(Ljubljančani so prvič videli slona).

Če želite o tem dogodku izvedeti več, poiščite na spletu. Če imate možnost obiskati knjižnico,
si izposodite knjigo Stara Ljubljana, v kateri je veliko zanimivih zgodb.

3. URA 

TEMA: Slon Misbaba, Niko Grafenauer, Berilo, str. 78,79

 Včeraj ste prebrali besedilo Tri mesta in mogočen grad nad njimiin spoznali dogodek, 
ki se je zapisal v zgodovino Ljubljane.

 Kako je dogodek opisal pesnik Niko Grafenauer, boste prebrali v pesmi Slon Misbaba, 
v berilu na strani 78, 79.

Oglejte si ilustracijo.

Pesem vsaj trikrat preberite.

 Naslov pesmi, ime in priimek pesnika napišite v zvezek.

Odgovorite pisno.

Koliko kitic ima pesem?

Ali so vse kitice enako dolge?

Katera kitica je najdaljša, katera najkrajša?

Poiščite vsaj pet rim. (npr.: Ljubljana – velikana)

Če želiš zapiši: Bi bil presenečen, če bi skozi okno tvoje sobe zdaj zagledal slona? Kaj bi 
lahko delal slon na tvojem dvorišču?



4. URA 

TEMA: Kako so kaznovali goljufive peke in druge nepridiprave, V. Šenica, Berilo, str. 80

 Tudi današnja ura slovenščine se bo dogajala v srednjeveški Ljubljani.

Ob branju boste spoznali, kaj se je zgodilo s peki, ki so v Ljubljani pekli kruh in pri tem 
goljufali.

 Preberite zgodbo Vere Šenica Kako so kaznovali goljufive peke in druge nepridiprave, 
str. 80.

 Zgodbo ponovno preberite in pisno odgovorite na spodnja tri vprašanja. Ne pozabite 
naslova.

 Če želite, lahko narišete goljufive peke, ki so jih namakali v Ljubljanici ali preberete v 
knjigi še kakšno zanimivo zgodbo.

5. URA 

TEMA: Peki, Niko Grafenauer, Berilo, str. 81

 Včeraj ste prebrali, kako so kaznovali goljufive peke, ker so pekli preveč lahek kruh. 

 Danes pa boste v pesmi Nika Garfenauerja spoznali, kateri ljubljanski peki so bili najbolj 
čisti – ali so res bili, kakšen kruh so morali peči, po kakšni ceni,….

 Večkrat preberite pesem Peki, Niko Grafenauer, Berilo str. 81

 Pisno odgovorite na vprašanja, ki so pod pesmico. Ne pozabite naslova.



MATEMATIKA

1. ura: 

PROSTORNINA ( UČ, STR. 108)

NAVODILO: 



2.,3. ura: 

PROSTORNINA

NAVODILO: 

 Ponovi vse o prostornini in rešuj naloge. Uporabi rešitve za preverjanje!

4. ura: 

PONAVLJANJE IN PREVERJANJE :

NAVODILO: 

 Utrjuj svoje znanje s pomočjo interaktivnih vaj.
 Pogovori se s sošolcem/ko, katera vaja ti je bila najbolj všeč in kje si morda imel/a 

težave.

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3sz87uq

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z5agjew830n

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w80ng2w1cs7s

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y80ng3x17dq2



DRUŽBA

1. ura: 

SLOVENCI SKOZI ČAS

NASELITEV SLOVANOV- KARANTANIJA  (UČ, str. 87)

NAVODILO:

 Preberi UČ, str. 87- razmisli, kaj si prebral/a.

 V zvezek prepisi zgornji naslov in preriši časovni trak (najdeš ga tudi v UČ spodaj.

 Prepiši tudi levo besedilo ob sličici (Nastanek Karantanije).

 Poišči na Googlu, kje je Gosposvetsko polje.



2. ura: 

USTOLIČEVANJE KNEZOV IN SPREJEM KRŠČANSTVA (UČ, str. 88, 89)

NAVODILO:

 Preberi besedilo v UČ, str. 88

 Oglej si posnetek ustoličevanja kneza na povezavi https://www.youtube.com/watch?
v=YHZiJeHoQJg

 Nato preberi še str. 89

 Prepiši zgornji naslov in preriši knežji kamen, na zemljevidu poišči, kje je Celovec.  
Pod kamen tudi napiši, kje je shranjen.

 Oglej si PP predstavitev in prepiši šesto drsnico v zvezek (besedilo pri knežjem 
kamnu).

 Zapomni si, kaj so Brižinski spomeniki!!

Obj102



3. ura: 

UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE ZNANJA 

NAVODILO:

 Danes boš ponavljal/a in utrjeval/a svoje znanje prejšnjih dveh ur.

 Zapiši naslov v okvirčku spodaj in prepiši besedilo.

 Sestavi tri vprašanja o tej snovi, jih zapiši z rdečo barvo, z modro pa zapiši odgovore 
nanje.

 V UČ, str. 89 preberi vsebino »KAJ POMENI« in prepiši:

 STAROSELCI:

 MISIONARJI:

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

1. ura: 

Tema: SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO (UČ, str. 84, 85)

NAVODILO:

1. Oglej si razlago snovi na posnetku:   https://www.youtube.com/watch?v=X0uMxkbtF_s  



2. V zvezek napiši naslov Snovi različno shranjujemo in prepiši v zvezek:

Snov se pojavlja v treh različnih agregatnih stanjih:

trdnem                    tekočem                                plinastem

Shranjevanje snovi:

zabojčki                                   pločevinke                                                  plinske jeklenke

vrečke                                     plastenke

škatle                                      steklenice

3. Preberi učbeniku na strani 84 in 85 in odgovori na tri vprašanja, ki jih najdeš v zelenem 
okvirčku vprašanja. Preberi jih, nanje odgovori in se o njih pogovori s sošolci, starši ...

2. ura: 

Tema: MASA SNOVI SE OHRANJA (UČ, str. 86, 87)

NAVODILO:

1. Oglej si razlago snovi na posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=2C3M6nCTgdA

2. Odpri učbenik na strani 86 in 87. Preglej slike in preberi besedilo.

3. Z digitalno tehtnico izmeri svojo telesno maso in maso kakšnega večjega predmeta.

4. Pojdi v kuhinjo, izberi nekaj živil in s pomočjo kuhinjske tehtnice ugotovi, kakšna 
je njihova masa.

3. ura: 

Tema: MASA SNOVI SE OHRANJA (UČ, str. 86, 87)

NAVODILO:

1. V zvezek zapiši spodnje besedilo:



MASA SNOVI SE OHRANJA 

Se masa snovi pri PREOBLIKOVANJU spreminja ali ohranja? 

MASA snovi se pri PREOBLIKOVANJU spremeni / ne spremeni (obkroži),

če snovi nič ne dodamo in nič ne odvzamemo.

2. V učbeniku na strani 87 si preberi dve zanimivosti. 

3. Na strani 86 in 87 v učbeniku imaš zapisanih nekaj dejavnosti. Če imaš možnost in 
material, jih izvedi in zapiši ugotovitve v zvezek.

4. Tri vprašanja.

Na strani 86 in 87 najdeš v zelenem okvirčku vprašanja. Preberi jih, nanje odgovori in se o 
njih pogovori s sošolci, starši ...

ŠPORT

1. URA

Tema: NOGOMET: VODENJE ŽOGE

RAZLAGA: 

Vodenje žoge z nogo

Žogo pri vodenju udarjamo zelo lahko. Ne brcamo s prsti, ampak z notranjim ali zunanjim 
delom stopala. Telo je malo nagnjeno naprej, gibi rok so naravni kot pri teku. Pogled je v 
trenutku udarca usmerjen k žogi, med udarci pa igralec opazuje gibanje drugih igralcev. 

2. URA

Tema: NOGOMET: ZAUSTAVLJANJE ŽOGE



Zaustavljanje žoge 

Sprejemanje žoge je element, s katerim spravimo žogo, dobljeno od soigralca, pod svojo
kontrolo. Glede na gibanje žoge razlikujemo več načinov sprejemanja žoge. Vadili bomo
sprejemanje z notranjim in zunanjim delom stopala ter podplatom.

OGLEJ SI NEKAJ POSNETKOV IN POSKUŠAJ IZVAJATI PODOBNE VAJE DOMA
(NA DVORIŠČU, TRAVNIKU...)  .  

UDAREC:   https://www.youtube.com/watch?v=VVXveBU27Sg  

VADI DOMA1:   https://www.youtube.com/watch?v=EjWVfbFjLqU  

VADI DOMA2:   https://www.youtube.com/watch?v=lMeWGPoUS4c  

3. ura: 

Tema: ANALIZA IN OCENJEVANJE ZNANJA:

Analizirali bomo pridobljeno oceno po zahtevanih kriterijih.

GOSPODINJSTVO

1. URA 
TEMA: VRSTE BLAGA, UČ, str. 48 – 53

 Pri pouku GOS smo do sedaj spoznali VLAKNA, PREJO, SUKANEC.

Danes boste spoznali različne vrste blaga in za kaj ga uporabljamo.

 Iz preje in sukancev izdelujejo različne vrste blaga.



VZOREC
BLAGA

IME
VRSTE
BLAGA

TKANINA PLETIVO -
pletenina

ČIPKA VEZENINA

IZDELAVA
tkanje pletenje kvačkanje vezenje - šivanje

PRIPOMO
ČEK ZA

IZDELAVO
statve pletilke kvačka šivanka- igla

Iz vlaken so izdelane VLAKNOVINE. 

Izdelki iz vlaknovin.

 V UČ od str. 48 do 53 si oglejte vse sličice in večkrat preberite komentarje ob sličicah.

 V zvezek naredite v obliki miselnega vzorca kratek povzetek o različnih vrstah blag ali 
stiskajte preglednico zgoraj in jo prilepite ali prerišite.



GLASBENA UMETNOST

Ocenjevanje glasbene umetnosti :

Bo potekalo v tednu od 22. 5. do 26. 5, odvisno od dneva, ko imate na  urniku glasbeno 
umetnost. 
Ocenjevala bom izdelke in zapeto pesem. 

Kakšna je torej tvoja naloga?
Na izbiro imaš, da izdelaš enega izmed treh predstavljenih glasbil. Odloči se, kaj boš 

predstavil/a. Nauči se tudi eno pesmico, ki smo jo spoznali in mi jo boš zapel/a. (po 

ZOOMU ali po posnetku, ki ga priložiš.

1. ROPOTULJA:

Za  izdelavo  potrebuješ:  2  papirnata  ali  plastična  kozarčka,  škarje,  lepilo  (selotejp),

dekorativni pesek (lahko ga zamenjaš z rižem, kašo, ješprenjem…), barvni papir (lahko

tudi lončke pobarvaš, če so lončki papirnati in brezbarvni s poljubno tehniko barvanja in s

poljubnimi materiali).

Kako se lotiš izdelave ropotulje si oglej v video-predstavitvi, ki jo najdeš na tej povezavi:

https://youtu.be/oGtAH9YJpvM

2. BOBEN:

Za izdelavo bobna boš potreboval/-a več časa, saj ga je težje izdelati, a menim, da ste

ga  sposobni  narediti  ob  mali  pomoči  staršev.  Predvsem  starše  prosim,  da  vam

pomagajo pri rezanju plutovinastega zamaška, da ne bo prišlo do ureznin!

Za izdelavo potrebuješ:

 pločevinko ( od kave, ali arašidov, ali kompota)

 balon ali dva (če se ti prvi poizkus ponesreči)

 plutovinasti zamašek

 2 leseni paličici (najbolje špile za ražnjiče)

 barvni papir (kolaž), lepilo, škarje, svinčnik, ravnilo, olfa nož, vrvica (lahko tudi

debelejša volna)

V veliko pomoč za izdelavo ti bodo video navodila na spletni povezavi:

https://youtu.be/6tmMsWh85IA



3. KITARA:

Za izdelavo kitare potrebuješ:

 škatlo od čevljev ali papirnatih robčkov

 kos lepenke v formatu A4

 3  - 6 večjih elastik

 svinčnik (ki ga več ne uporabljaš za pisanje)

 flomaster

 škarje

 selotejp

 nalepke za okras

Kako izdelaš kitaro, si oglej v video navodilih: https://youtu.be/XqY9JqKdvBU

Kriteriji ocenjevanja:

ROPOTULJA BOBEN KITARA

Ropotulja je enostavna za 

izdelavo. Z izdelovanjem le 

te, lahko pridobiš oceno db 

(3), ali  pdb (4).

Za izdelavo bobna in kitare potrebuješ več časa, več 

spretnosti in natančnosti, zato si z izdelavo enega od teh 

dveh inštrumentov lahko ocenjen z oceno pdb (4) ali odl(5)

Kaj bom ocenjevala:

-upoštevanje napotkov 

izdelave,

-uporabnost izdelka,

- estetski videz izdelka,

-individualni umetniški 

pristop.

- Pravilno izvedbo pesmi in

besedila.

Kaj bom ocenjevala:

-upoštevanje napotkov izdelave,

-uporabnost izdelka,

- estetski videz izdelka,

-individualni umetniški pristop.

- Pravilno izvedbo pesmi in besedila.

Za izdelavo izdelka imaš dovolj časa, saj mi kvalitetno fotografijo izdelka pošlji v eA do

28. 5. 



Prepričana sem, da bodo vaši izdelki vrhunski. Veselim se jih!

Bodite ustvarjalni in pri izdelovanju glasbila si dovolite umetniško svobodo.

LIKOVNA UMETNOST

KOMBINIRANA TEHNIKA: Nenavadna žival

Kombinirana tehnika združuje več likovnih področij v eni likovni nalogi, tokrat risanje in 
slikanje (lahko tudi lepljenje).



Pri nalogi se še posebej potrudi, saj bo izdelek za oceno.

Pri izvedbi likovne naloge upoštevaj napisana navodila, pazi na ustrezno velikost likovnega motiva 
glede na podlago in na zapolnitev celotnega prostora.  Barvanje naj bo natančno. Likovni motiv naj 
izraža izvirnost in domišljijo.



Kriteriji/merila:
- motiv: 

ustrezna velikost
3 različne živali
izvirnost

- ozadje: vsaj tri svetlejše barve

- obrobljena žival 

- narisane črte s temnim flomastrom

- natančnost barvanja, lepljenja

Izdelek poslikaj in mi ga pošlji do 21. 5. 

Če izdelka ne pošlješ, ne moreš dobiti pozitivne ocene.


