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GRADIVO JE V SPLETNI UČILNICI. 

 
 

 

UVODNI DEL  

 sklop 20 vaj za celo telo, 

 vaje izvajaš na mestu, 

 vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

1.URA KEM    SMEJ SKUTNIK 

2.  URA ŠPO   OCVIRK, ČAS 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A
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3., 5. URA TJA KACJAN 
 

Dragi učenci! 

Včeraj ste si dopolnili tabelo s prvimi petnajstimi nepravilnimi glagoli. Danes na tem mestu nekaj vaj, da le te tudi 

ponovite.  

 https://learningapps.org/watch?v=pafytcjkc20  

Ste oddali geslo? 

Sedaj pa še današnji drugi del učne ure.  

Odprite interaktivni učbenik na strani 108. Preberite in poslušajte besedilo z naslovom Have you done the 
hoovering yet? 

S pomočjo besedila ustno rešite nalogo 2 v učbeniku na strani 109 in sicer določite, katera opravila je Nicoletta že 
opravila in katerih še ne.  

Spodnji zapis je namenjen slovarčku. Dopolni ga s pomočjo besedila, fotografijo pa oddaj v spletni učilnici ali na 
elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

Have you done the hoovering yet? 

 Preveril/a bom. 

 ustrezno, pravilno, zadovoljivo, temeljito 

 Je kot iz škatlice! / Brezhibno! 

 služabnik, sluga 

 Kaj jo je pičilo? / Kaj jo je prijelo? 

Želim ti uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 08. 05. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

književnosti in Prešernu smo pomahali v slovo in zakorakali proti slovnici. 

Ponovno bo potrebno obuditi znanje o stavčnih členih in odvisnikih, ki smo jih spoznali, ko smo bili še skupaj v šoli. V 

prihodnje nas namreč čaka še obravnava štirih odvisnikov. 

Današnjo uro namenjamo razčlembi neumetnostnega besedila. S pomočjo DZ 2 boš spoznal/a, kaj je podor. Več navodil te 

čaka v spletni učilnici. Pridruži se mi.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

3. URA SLO VUČENOVIČ 

https://learningapps.org/watch?v=pafytcjkc20
https://www.touchstone.si/ucbeniki/ts8/108.html#toolbar_index
mailto:mojca.2906@yahoo.de
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4. URA MAT ŠPAJZER 

Sedaj smo že dodobra spoznali in začeli z računanjem Pitagorovega izreka v pravokotnem trikotniku. Danes bomo 

znanje le-tega uporabili v besedilnih nalogah. Podrobna navodila za delo najdeš v spletni učilnici. 

 

4. URA MAT GOBEC 

 

 

5. URA  SLJ ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 08. 05. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

književnosti in Prešernu smo pomahali v slovo in zakorakali proti slovnici. 

Ponovno bo potrebno obuditi znanje o stavčnih členih in odvisnikih, ki smo jih spoznali, ko smo bili še skupaj v šoli. V 

prihodnje nas namreč čaka še obravnava štirih odvisnikov. 

Današnjo uro namenjamo razčlembi neumetnostnega besedila. S pomočjo DZ 2 boš spoznal/a, kaj je podor. Več navodil te 

čaka v spletni učilnici. Pridruži se mi.  

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

6, 7. URA RVT PETRIČ 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/priprava-na-preverjanje-znanja-za-oceno.html 

 

http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/priprava-na-preverjanje-znanja-za-oceno.html
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6.,7. URA ONA SMEJ SKUTNIK 

Dragi učenci izbirnega predmeta ONA, 

 

tokrat se bomo podali v skrivnostni svet ČEBEL in čebelarstva. 

V spletni učilnici te čaka predstavitev gradiva o biologiji čebelje družine, razvoja, delitve dela v čebelji družini, 

prehrane čebel, nastajanja medu, anatomije čebele.  

Poglej predstavitev, nato pa se odpravi v naravo oziroma na domače dvorišče, opazuj čebele, spremljaj njeno 

gibanje. Opazuj, kam se čebeli nabere cvetni prah. Po sprehodu si privošči kruh z medom in razišči, kako čebele 

naredijo med. 

V spletni učilnici oddaj dokazila za opravljeno aktivnost.  

Učiteljica 

 

 

 

 
 


