
9. teden- Učenje na daljavo 

Učenje na daljavo - 9. teden od 25. 5. do 29. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

 

1. URA 

 
TEMA: OPIS PREDMETA, DZ str. 34 - 36 

 

Naučili ste se že opisovati rastline. Opisovali ste veliko koprivo, šmarnico, tulipan in smreko. 

Danes bomo začeli z opisovanjem predmeta. 

Tako kot pri vseh opisih, moramo biti tudi pri opisovanju predmeta najprej dobri opazovalci. Šele 

potem bomo lahko predmet dobro opisali.  

Naj vam najprej jaz opišem nek predmet, vi pa poskušajte ugotoviti, kaj opisujem.  

 

Predmet je približno 15 cm dolga lesena palčka. Sestavljen je iz dveh delov. Zunanji del je lesen, 

notranji pa zapolnjen s trdo sivo snovjo. Zgornji del je raven, spodnji pa ošiljen v konico. Siva snov na 

podlagi pušča sled. 

Ste ugotovili? Odgovor napišite v spletno učilnico, kanal ali sporočila. 

 

Opis omare 

 

Počasi in natančno dvakrat preberite besedilo v DZ 2, str. 34, nal. 2. 

 

Ustno odgovorite na vprašanja: nal.3, str. 35 in obkljukajte tista vprašanja, na katera ste znali 

odgovoriti. 

 

Dopolnite miselni vzorec: nal. 4, str. 35. 

 

Rešite še naloge 5, 6, 7 in 8 na str. 36.  



V zvezek napišite naslov OPIS PREDMETA. 

 

Prepišite pravilo. 

 

 

Tudi nalogo 8 naredite v zvezek – narišite omarico. 

 

2. URA 
TEMA: OPIS PREDMETA, DZ, str. 37- 39 do nal. 18 

 

Včerajšnja uganka – opis predmeta ni bila težka, saj ste jo verjetno skoraj vsi pravilno rešili. 

Včeraj ste prebrali tudi opis omarice, odgovorili na vprašanja in omarico narisali. Fotografijo narisane 

omarice pošljite, če je še niste. 

 

Danes pa bosteopisovali druge predmeta – kolo ali rolko ali motorno kolo ali otroški voziček ali 

poganjavček ali tricikel ali … 

 

Počasi rešujte naloge v DZ 2, str. 38 - 39, naloge od 13 do 18.  

 

Nalogo 18 naredite po navodilih. Opis svojega predmeta lahko pošlješ v spletno učilnico, kjer ga bodo 

videli tudi sošolci. Če pa poznaš sošolčev e-naslov pa kar tja. Le kaj ti bo odgovoril sošolec?Zanimivo 

bo. 

 

 

3. URA 

TEMA:  MALI OGLASI, DZ str. 39 od nal. 19 – str. 42 do nal. 29 

 
Preberite spodnji besedili. 



 

 

 

Kako bi imenovali tako besedilo? 

 

Preberite še besedila v DZ 2, str. 39, nal. 19. 

 

Zdaj pa že veste, kako taka besedila imenujemo, kajne. 

Tako je, to so mali oglasi, in z njimi se boste danes ukvarjali. 

Rešili boste vaje v DZ 2 od str. 39 do 42, od naloge 19 do 28. 

 

Namesto nalog 26 in 27 (mali oglas za omarico) lahko napišete poljuben mali oglas. 

 

 

 

 

 



4. URA  

TEMA: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA,  DZ str. 42 – 47 

 

 
Ura je namenjena ponavljanju in utrjevanju znanja. 

 

Ponovite, kaj so:  

ENOPOMENKE, VEČPOMENKE, NADPOMENKE, PODPOMENKE, PROTIPOMENKE IN SOPOMENKE, 

DEFINICIJE POJMA, 

BESEDNE DRUŽINE, 

SAMOSTALNIKI. 

 

Utrdite z vajami v DZ 2, str. 42 do 47, od nal. 29 do 43. 

 

Nalogo 42 rešite s ploskanjem zlogov, saj deljenja besed letos še nismo obravnavali. 

 

 

5. URA 
TEMA:  KAKŠEN JE TVOJ RAZRED?, Ana Hiti, J. Zirkelbach, Berilo str. 46, 47 

 

Kaj pomislite na sošolce, na naš razred? Verjetno eni da, drugi ne.Za nekatere med vami je razred 

veselje za druge groza. 

V berilu je besedilo, ki govori o razredu in odnosih med učenci.  

Dvakrat preberite besedilo Kakšen je tvoj razred?, na strani 46, 47. 

Ustno odgovorite na vprašanja pod berilom.  

O predzadnjem vprašanju, ki se glasi:»Pogovorite se, kako lahko vsak posameznik prispeva k boljši 

razredni klimi«, se bomo pogovorili na naslednjem srečanju preko Zooma. 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

1. ura:  

PISNO DELJENJE Z ENOMESTNIM ŠTEVILOM ( UČ, str. 84) 

NAVODILO:  

 

Prepiši: 

PONOVIMO: 
15     :      3     =   5 

 
        deljenec       delitelj        količnik 

 

 Oglej si posnetke postopka pisnega deljenja z enomestnim številom : 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4&t=119s 

 https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4&t=224s  

 https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4  

 https://www.youtube.com/watch?v=1Hv3EAlKIU0  

 https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 

 
 Oglej si UČ, str. 84, prvi  primer in nato še drugi primer, ki je z 

ostankom. 

  

 1. primer:                                                                            2. primer: 

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4
https://www.youtube.com/watch?v=1Hv3EAlKIU0
https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo


 Reši  1. nalogo v UČ, str. 85 

 Reši 1., 2., 3 nalogo v DZ, st. 37,  

 

 Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj na krajši način.   

 Ne pozabi na preizkus: 

  
 386 : 8 =__ , 4581 : 6 =__ ,  2413 : 9 =__  , 8765: 5 =__,  769 : 4 = __ 

 

 
 

 
2. ura: PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10 (UČ, str. 86,87) 

NAVODILO:  

 Se še spomniš, kateri so večkratniki št. 10? Ponovi jih! (10, 20, 30, 

…..) 

 Oglej si posnetke deljenja z večkratniki števila 10 na spodnjih 

povezavah. Verjemi, koristilo ti bo! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=x8HpVq1UC-Y&t=316s  

 https://www.youtube.com/watch?v=kb5_Df6EmSs  

 https://www.youtube.com/watch?v=kOMQJD57Hc0        

 https://www.youtube.com/watch?v=ERKFRIrmFto&t=9s 

 https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0&t=6s  

 
  V zvezek zapiši zgornji naslov in reši 1.nalogo iz UČ na str. 87. 

 Reši tudi 1. in 2. nalogo v DZ, str. 38. 

 Naloge rešuj na krajši način 

 
 

3. ura: PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIM ŠTEVILOM: 

NAVODILO:  

 Pričeli bomo z deljenjem z dvomestnim deliteljem. Delili bomo na krajši 

način, zaradi nadgradnje snovi v naslednjih razredih. 

 
 Oglej si PP in razlage na povezavah- VEČKRAT, ČE BO POTREBNO. 

 

Postopek-pisnega-deljenja.pptx

Deljenje-tromestnega-deljenca-z-dvomestnim-deliteljem_2.pptx
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8HpVq1UC-Y&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=kb5_Df6EmSs
https://www.youtube.com/watch?v=kOMQJD57Hc0
https://www.youtube.com/watch?v=ERKFRIrmFto&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0&t=6s


 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5ViTXPHSY2o  

https://www.youtube.com/watch?v=t8k4F2DvJ6k  

https://www.youtube.com/watch?v=aUtaltBBJK8&t=96s  

https://www.youtube.com/watch?v=RawI8HUXapo  

 

 V zvezek zapiši vse kar prebereš  v navodilu, ki ga najdeš v PP 

predstavitvi – PRVI. (Vse korake natančno prepiši). 

 

 

4. ura: PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIM ŠTEVILOM: (UČ, str. 86, 87) 

 

 Še enkrat si poglej postopek pisnega deljenja po korakih. 

 Poglej UČ, str. 86, 87 in poskušaj rešiti račune deljenja kot Maja.  

 

              

 

 V zvezek zapiši naslov VAJA in reši naloge v UČ, str. 87. (1.- 5. naloge). 

Ne pozabi na preizkuse. Če imaš težave, še enkrat poglej gornje 

posnetke. 

 V DZ, str. 39, pa reši 3. nalogo. 

 Ne pozabi; VAJA DELA MOJSTRA!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ViTXPHSY2o
https://www.youtube.com/watch?v=t8k4F2DvJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=aUtaltBBJK8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=RawI8HUXapo


DRUŽBA 

1. ura:  

SLOVENSKE DEŽELE V OKVIRU SOSEDNJIH DRŽAV  (UČ, str. 90. 91) 

NAVODILO: 

 Najprej si oglej filmček na povezavi spodaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zUaXkfF7kk&t=14s 

 Torej izvedel/a si, da je Karantanija propadla.  

 Preberi UČ, str. 90, 91. 

 Zapiši gornji naslov v zvezek- (ne pozabi datuma). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zUaXkfF7kk&t=14s


 Nariši , kakšen bi bil tvoj grb, če bi ga imel/a.  

2. ura:  

PONAVLJANJE IN PREVERJANJE SNOVI  

NAVODILO: 

 Preberi vprašanja, jih prepiši  in nanje natančno odgovori. Vse 

odgovore najdeš v UČ in v tvojih zapisih v zvezku. 

 

 
3. ura:  

TURŠKI VPADI IN GRADNJA PROTITURŠKIH TABOROV (UČ, str. 92, 93) 

NAVODILO: 

 Za začetek odpri naslednjo povezavo in si oglej videoposnetek oz. 

razlago.  

Povezava do videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=xEefSRnDRGI 

 Preberi besedilo v učbeniku, str. 92 in 93.  

 Oglej si PP predstavitev (besedilo in slikovno gradivo)- priloga. 

 

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


 
 

 V zvezek zapiši naslov: TURŠKI VPADI IN GRADNJA PROTITURŠKIH 

TABOROV 

 S pomočjo učbenika in PP predstavitve izdelaj miselni vzorec na temo 

turški vpadi.  

Pri izdelavi miselnega vzorca si pomagaj s ključnimi besedami: ČAS 
(kdaj so se na slovenskem ozemlju pojavili Turki), TURŠKI POHODI, 

JANIČARJI, PROTITURŠKI TABORI. 
 
 

 Če želiš, lahko tudi narišeš enega od protiturških taborov ali pa 

narišeš, kako si predstavljaš, kakšni so bili janičarji.  

 

 Pošlji mi miselni vzorec ali risbo, če si jo slučajno narisal/a. 

 
ALI VEŠ: 

Da je andraška cerkev TABORSKA CERKEV. Obzidje okoli nje je bilo 

visoko preko 2m. Kasneje so ga porušili in znižali, ker so potrebovali 
material za zvonik  (po ljudskem izročilu).  

 

 

 

Turški vpadi.pptx
  



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 
1. URA 

 

TEMA: PROSTORNINO PLINA LAHKO SPREMINJAMO (UČ, str. 88-89) 

1. Za začetek si oglej videoposnetek, ki ga najdeš na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=atsCKDwtHqo&t=10s. 

2. Preberi snov v učbeniku na strani 88 in 89. 

 
3. Izvedi dejavnost (U str. 88). 

 
4. Odgovori na tri vprašanja na strani 89, v zvezek napiši naslov Prostornino plina 

lahko shranjujemo in prepiši moram vedeti in nariši nekaj primerov na to temo iz 

vsakdanjega življenja. 

 
2. URA 

 

TEMA: O GOSTOTI (UČ, str. 90-91) 

1. Za začetek si oglej videoposnetek, ki ga najdeš na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=_p5jaeobGUo. 

2. Preberi snov v učbeniku na strani 90 in 91. 

3. Doma poišči nekaj predmetov, za katere predvidevaš, da bodo plavali na vodi in nekaj 

predmetov, za katere predvidevaš, da bodo potonili. To tudi preizkusi.  

V zvezek zapiši naslov O GOSTOTI, nariši razpredelnico (glej spodaj) in jo dopolni. 

ZAPIS V ZVEZEK: 

PREDMETI, KI PLAVAJO NA VODI 

Torej: PREDMETI, KI IMAJO MANJŠO GOSTOTO 

OD VODE 

PREDMETI, KI V VODI POTONEJO 

Torej:  PREDMETI, KI IMAJO VEČJO GOSTOTO OD 

VODE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atsCKDwtHqo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=_p5jaeobGUo


3. URA 

 

TEMA: O NEVARNIH SNOVEH (UČ, str. 92-94) 

1. Za začetek si oglej videoposnetek, ki ga najdeš na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=5fcTk-aKvP4.  

Verjetno si po ogledu posnetka ugotovil/a, da bomo danes spoznavali nevarne snovi, ki jih 

označujemo s posebnimi znaki. 

2. Oglej si Powerpoint predstavitev: O NEVARNIH SNOVEH in ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI 

3. Odpri učbenik in preberi zapis na straneh 93 in 94.  

4. Prepiši v zvezek:  

 

5. RAZIŠČI: Doma poišči nekaj nevarnih snovi, ki jih uporabljate v gospodinjstvu. Oglej si 

njihovo embalažo in na njej znake za nevarnost. Poišči vsaj tri nevarne snovi, z različnimi 

znaki za nevarnost. V zvezek naredi spodnjo tabelo in vanjo zapiši nevarno snov, nariši in 

zapiši ustrezen znak za nevarnost in kako ukrepati ob morebitni nesreči s snovjo, če najdeš ta 

podatek na embalaži (glej primer). Bodi pozoren, da so vse embalaže dobro zaprte. Ustrezno 

ravnaj z njimi.  

NEVARNA SNOV ZNAK ZA NEVARNOST UKREPI OB MOREBITNI 
NESREČI 

Tekoči detergent za pranje 
perila  

Akutna nevarnost  

 

Stik s kožo: umiti z veliko 
vode 
Stik z očmi: izpiranje z vodo, v 
primeru draženja poiskati 
zdravniško pomoč  

Tabelo slikaj in jo pošlji učiteljici.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fcTk-aKvP4


LIKOVNA UMETNOST 

 

1. IN 2. URA 
TEMA: BARVNE PLOSKVE 

Tokrat vas čaka bolj akademska naloga. 

Iz kartona  izrežite dve šabloni enake oblike in različne velikosti. 

 

 

 

ali                                               . . . 

 

 

 

Naj ne bodo premajhne.  

 

Za podlago vzemite papir v velikosti približno risalnega 

lista. Nanj obrišite obe šabloni v različnih legah 

tolikokrat, da bo list poln in tako, da bo kompozicija 

uravnotežena. Obrišite s tankim črnim flomastrom. 

Obrisi naj se sekajo. 

 

 

 

 

Vsako od ploskev, ki so nastale s sekanjem obrisov, 

pobarvajte z drugo barvo. Najbolje bi bilo s flomastri, 

lahko pa tudi z barvicami. V tem primeru naj bodo 

barve močne (pritisk roke) 

 

Izbirajte žive, 

močne, izrazite barve. Dve sosednji ploskvi 

ne smeta biti pobarvani z isto barvo. Zato 



barvajte ploskve po vrsti, ne najprej vse rumene, potem vse zelene in podobno. Ne bo se 

vam izšlo. 

 

 

 

Ko boste pobarvali vse ploskve, se lotite še podlage. Naj 

bo kontrastna (temna), da bo poudarila barve ploskev. 

 

 

 

 

Še nekaj podobnih primerov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Pri športu v tem tednu nadaljujemo z nogometom. Spodaj imaš razlage in 
videoposnetke namesto razlage. Skušaj se čim bolj držati pravilnega načina udarjanja, 

ciljanja... Pri tem bodi pozoren/a na varnost, predvsem pa na to, da boš zraven 
užival/a. Učiteljice ti želimo veliko športnih užitkov! 

 

1. URA 
TEMA:NOGOMET: OSNOVNI UDARCI 
 

1. Udarec z notranjim delom stopala 

Pri tem udarcu morajo biti prsti stojne noge obrnjeni naprej, koleno je malo pokrčeno, 

teža telesa je na sprednjem delu stojne noge. Udarna noga je v kolenu pokrčena, notranja 

stran stopala je obrnjena naprej. Žogo udarimo z notranjim delom stopala po zamahu iz 

kolka in kolena.  

2. Udarec z nartom 

Udarna noga je v kolenu pokrčena. Prsti so obrnjeni navzdol. Udarec izvedemo tako, da s 
pokrčenim kolenom zamahnemo naprej, nato iztegnemo koleno in z nartom stopala 
udarimo žogo. Po udarcu udarna noga nadaljuje zamah.  

 

2. URA 
TEMA: NOGOMET: BRCANJE V CILJ 

 
Brcate lahko na različne načine - z notranjo stranjo stopala, z zunanjo stranjo, s prsti. 
Razdaljo med ciljem oz. Golom postopno manjšate ali pa povečujete svojo razdaljo od 
cilja oziroma gola. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2CsBsTEg2aE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nlC3aery9O4&t=32s 
 

3. URA 
TEMA: IGRE S CILJANJEM 
 

Oglej si posnetke, naj ti bo izziv izvesti kakšno od predstavljenih izzivov tudi doma;) 
 

TRENIRAJMO DOMA: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTamSWHxZuc  

 
NOGOMETNI IZZIV 

https://www.youtube.com/watch?v=5e6hKUPQsF8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTamSWHxZuc
https://www.youtube.com/watch?v=kTamSWHxZuc
https://www.youtube.com/watch?v=2CsBsTEg2aE
https://www.youtube.com/watch?v=kTamSWHxZuc
https://www.youtube.com/watch?v=5e6hKUPQsF8


GOSPODINJSTVO 

 

TEMA: Vrste blaga: TKANINA UČ, str. 48 – 50 

 

 Pri pouku GOS ste preteklo uro spoznali vrste blaga: TKANINA, PLETIVO, ČIPKA, 

VEZENINE, VLAKNOVINE. Pobrskajte po hiši in poiščite tekstilne izdelke, ki so 

narejeni iz različnih vrst blaga. 

 

 Danes boste spoznali TKANINO.  

 

Pri tkanini se povezujejo navpične niti, ki jih imenujemo osnova, z vodoravnimi nitmi, ki 

jih imenujemo votek. Zaporedje povezovanja imenujemo vezava tkanine (platnena 

vezava, keprova vezava, atlasova vezava). Glej shematski prikaz vezav v UČ str. 48 in 49. 

 

Platnena vezava-                      Platnena vezava – blago          Platnena vezava – otroški 

shematski prikaz                                                                           izdelek 

 

 Tkanje na preprostih ročnih statvah. 

 

 

 Oglej si  posnetek ročnega tkanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9kJKAW6jKg&t=19s 

 

 

 Izdelava preprostih  ročnih statev z okvirjem. 

 

1. Uporabi lesen okvir ali deščico (velikost približno 20 cm X30 cm). 

2. V obe krajši stranici zabij žebljičke tako, da so od 5 milimetrov do 1 cm narazen. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9kJKAW6jKg&t=19s


3. Pripravi si debelejšo volneno nit za ročno tkanje. 

4. Napni osnovne niti med žebljički na eni in drugi strani. 

5. V leseno  paličko sladoledne lučke izvrtaj luknjico in vanjo vdeni votkovno nit. 

Uporabiš lahko tudi debelejšo iglo z velikim ušesom ali …. 

6. Prepletaj osnovne napete niti z votkovno po vzorcu platnene vezave, UČ str. 48. 

7. Tkanino previdno snemi z okvirja. 

8. Na koncu nezatkane osnovne niti zavozlaj skupaj po dve in dve. 

 

 

 

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

 

Kriteriji/merila: 

- izdelek dokončan in poslan  

- ustrezna velikost 

- natančna izdelava 

- narejeni zaključki, da se izdelek ne para 

- izvirnost ( različne barve, dodane kitke, sukanec ročno izdelan, prišit gumb….) 

- praktična uporaba 

 

Izdelek poslikaj in ga pošlji do 5. 6. 2020. 

 

Če do tega dne izdelek ne bo poslan pomeni, da ne želiš lepe ocene. 

 

 
 

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

 
1. IN 2. URA 

 
 
TEMA: OCENJEVANJE 

 
 Kriteriji oz. merila ocenjevanja ste že prejeli. 

 

 Ocenjevanje pripravljenih instrumentov in spremljave 
pesmi. 

 
 

  (Instrumente in pesem ste predhodno pripravili) 

 
 Ocenjevanje bo potekalo preko Zooma, in sicer: 27. 5. in 29. 5. 

 


