
(6. teden, od 4. 5. do 8. 5. 2020) 

SLOVENŠČINA  

 

1. URA 

TEMA: PREVERJANJE ZNANJA 

Doživljajski spis –Prvomajske počitnice (naslov spisa določi sam) 

 

Med prvomajskimi počitnicami si sigurno doživel marsikaj zanimivega. Izberi si en 

dogodek, ki se ti je močno vtisnil  v spomin in ga zapiši. 

 

NAVODILO: 

1. Razmisli, o čem boš pripovedoval. Izberi si zanimiv, smešen ali pretresljiv 

dogodek, ki se ti je zgodil v preteklih dneh. 

2. Razmisli, kaj vse se ti je zgodilo. Na list papirja napiši načrt za besedilo, npr. v 

obliki miselnega vzorca. 

3. Dogodke razvrsti tako, kot so si v resnici sledili. Zato jih oštevilči v miselnem 

vzorcu. 

4. Razmisli, s čim boš začel svojo pripoved. Napiši, o čem boš pisal, komu se je to 

zgodilo, kje in kdaj. 

5. Razmisli, s čim boš zaključil svojo pripoved. Izrazi svoje mnenje, ponovi 

zanimivost ipd. 

6. Na list papirja napiši besedilo. Pazi na uvod, jedro in zaključek. 

7. Besedilo večkrat preberi in ga popravi. Nato ga lahko daš prebrati tudi komu 

drugemu, da ti bo pomagal odkriti napake. 

 

 

 

 

2. URA 

TEMA: PREVERJANJE ZNANJA  

Prepis doživljajskega spisa na računalnik(pisava Ariel 12) 

 

NAVODILO: 

1. Spis, ki si ga napisal včeraj, preberi še enkrat. Če si našel še kakšno napako, jo 

popravi. 

2. Popravljeno besedilo prepiši na računalnik. 

3. Učiteljici pošlji svoj doživljajski spis po e-pošti ali preko komunikacije –

sporočila ali v spletno učilnico, da ti bo sporočila svoje mnenje o njem in 

svetovala, kako bi ga lahko izboljšal(a). 

 

 



3. URA 

TEMA:SAMOSTALNIK  

 

NAVODILO: Danes začenjamo z novo snovjo, učili se bomo o SAMOSTALNIKIH. 

 

 Najprej besedo večkrat pravilno preberite: SAMOSTALNIK. 

 

 Začeli bomo z igro. Povabite k igri nekoga, ki je doma – brat, sestra, starši, stari 

starši… 

 

Naredite si razpredelnico. 

 

OSEBA ŽIVAL  RASTLINA PREDMET  POJEM točke 

      

 

 

 

 

Izberite poljubno črko ( lahko se s prstom ustavite na poljubnem besedilu, lahko vsi v igri 

razprete prste, razprte prste seštejete in ugotovite, katera črka po vrsti v abecedi je).  

Na izbrano črko začnite hkrati pisati besede v razpredelnico.  

Primer: izberem črko V. 

 

 

OSEBA ŽIVAL  RASTLINA PREDMET  POJEM točke 

Vera veverica vijolica vaza veselje  

 

 

 

 

 

Prvi, ki napiše vseh 5 besed, igro ustavi. Preverite in točkujete. Vsaka pravilna beseda prinese 

1 točko. 

Zmagovalec izbira naslednjo črko, npr.: Z 

 

OSEBA ŽIVAL  RASTLINA PREDMET  POJEM točke 

Vera 

zdravnik 

veverica 

zajec 

vijolica 

zelje 

vaza 

zemljevid 

veselje 

zdravje 

5 

 

 

 

 

Igro čim večkrat ponovite. 

 

Verjetno ste imeli največ težav pri pojmih. Pojmov ne vidimo, ne moremo jih prijeti, ampak 

jih občutimo. 

 

 

 



 Zdaj pa razmislite? Kaj ste pisali? Pisali ste BESEDE. 

 

Torej, SAMOSTALNIKI so BESEDE, s katerimi poimenujemo OSEBE, ŽIVALI, 

RASTLINE, PREDMETE in POJME. 

V delovnem zvezku boste za OSEBE, ŽIVALI in RASTLINE zasledili besedo BITJA. 

Zato se pravilo lahko glasi tudi tako: 

SAMOSTALNIKI so BESEDE, s katerimi poimenujemo BITJA, PREDMETE in 

POJME. 

Naj vas opozorim, da sta sopomenki za PREDMET stvar ali reč. 

 

 V zvezek napišite naslov SAMOSTALNIK, prilepite list z besedno igro in prepišite 

pravilo – kaj so samostalniki. 

 

 Rešite še naloge v DZ 2, str. 18 in 19. (Za tiste, ki ga nimate doma, je v prilogi). 

 

 

 

4. URA 

TEMA:KDO ALI KAJ JE TO? – IŠČEMOIN DOLOČAMO SAMOSTALNIKE 

 

NAVODILO: Spoznali ste novo besedno vrsto SAMOSTALNIK. 

 

 Ponovite: Kaj so samostalniki? 

 

 Po samostalnikih se vprašamo KDO ali KAJ JE TO? In uporabimo v povedi TO 

JE…  

 

 Rešite vaje v DZ 2, str. 20 in 21. 

Obvezne preverite svoje rešitve. 

 

 Ponujam vam dodatno razlago, ki pa obravnava še snov naslednjih ur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA 

 

 

 In interaktivne vaje – Poišči samostalnike (1. besedilo je lažje, 2. Besedilo je 

zahtevnejše) 

 

1. besedilo je lažje. 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm 

 

2. besedilo Blejski otok  je zahtevnejše. 

https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_6r/samostalnik_poisci.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_6r/samostalnik_poisci.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_6r/samostalnik_poisci.htm


5. URA 

TEMA: SPOL SAMOSTALNIKA 

 

NAVODILO: Danes boste spoznali, da lahko samostalnikom določimo SPOL. 

 

 Samostalniki so lahko 

 

ŽENSKEGA  SPOLA                MOŠKEGA SPOLA              SREDNJEGA SPOLA  

                                
 

         TISTA roža                                 TISTI pes                                 TISTO drevo 

 

Pri določanju spola samostalnika si pomagamo z besedami TISTA za ženski spol, TISTI za 

moški spol in TISTO za srednji spol. 

 

 V zvezek napišite naslov Spol samostalnika in prepišite zgornjo snov o spolu. 

Narišete lahko svoje primere. 

 

 Pred utrjevanjem snovi v DZ si lahko še enkrat pogledate razlago ( razložena je snov 

za več ur). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA 

 

 

 Rešite naloge v DZ 2, str. 22, 23 in 24. 

 

 Utrjujete lahko tudi z interaktivnimi vajami za spol samostalnika. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6yf3199j19 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
https://learningapps.org/watch?v=p6yf3199j19


MATEMATIKA  

1. ura:  

OBSEG  PRAVOKOTNIKA: (UČ, str. 96) 

NAVODILO:  

 Najprej ponovi vse značilnosti pravokotnika (UČ, str. 54) 

 Oglej in preberi zgornjo nalogo (brez označbe) in razmisli, kako bi 

izračunal/a obseg pravokotnika. 

 No, pa poglej razlago: 

OBSEG 

https://www.youtube.com/watch?v=jhFTapFcqsQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01M15H

SlSu2mOMMtqgYGhge1LU_998qLQ-2orgVSeR2_FjX6w4V6YC_0A 

 

 

 V zvezek zapiši zgornji naslov in PREPIŠI:(po navodilu vse spodaj) 

 

Koliko meri obseg pravokotnika s stranicama 4cm in 2cm? 

1. Izpis podatkov: 

a = 4cm 

b = 2cm  

o= ?  (mala črka o je označba za obseg – pisana ali tiskana) 

 

2. Skica (narišeš skico s prosto roko, označiš oglišča in stranice, nato z 

rdečo barvico prevlečeš vse stranice (s tem zaznamuješ, kaj moraš 

izračunati) 

 

 

 

 

3. Izračunaš obseg   (možni so trije načini)  - prepiši vse možne načine. Pri 

nadaljnjem računanju izberi tisti način, ki ti najbolj ustreza. 

https://www.youtube.com/watch?v=jhFTapFcqsQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01M15HSlSu2mOMMtqgYGhge1LU_998qLQ-2orgVSeR2_FjX6w4V6YC_0A
https://www.youtube.com/watch?v=jhFTapFcqsQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01M15HSlSu2mOMMtqgYGhge1LU_998qLQ-2orgVSeR2_FjX6w4V6YC_0A


1. PRIMER    

o = a + b + a + b 

o = 4cm + 2cm + 4cm + 2cm 

o = 12 cm 

 

ali 

2. PRIMER    

o =2 ∙ a + 2 ∙ b 

o = 2 ∙ 4cm + 2 ∙ 2cm 

o = 8cm + 4cm  

o  = 12 cm 

ali 

3. PRIMER    

o = 2 ∙ (a + b) 

o = 2 ∙ (4cm + 2cm) 

o = 2 ∙ 6 cm 

o = 12 cm 

 Reši UČ, str. 96, 1. nal. 

 

2. ura:  

OBSEG  KVADRATA : (UČ, str. 97) 

NAVODILO:  

 Ponovi značilnosti kvadrata, pomagaj si z UČ, str. 56. 

 Kako bi izračunal/a obseg kvadrata? Preprosto. 

 

 Zapis v zvezek: OBSEG KVADRATA (vse si prepiši v zvezek) 

 

 

 Naloga : Izračunaj obseg kvadrata, če meri stranica 3 cm. 



Postopek reševanja:  

 

1. Izpis podatkov 

 

a = 3cm 

o = ? 

 

 

2. Skica (s prosto roko) 

 

 Narišeš skico, označiš oglišča in stranice ter z rdečo barvico 

prevlečeš vse stranice- s tem zaznamuješ, kaj moraš izračunati. 

 

3. Izračunaš obseg   (možna sta dva načina)  - prepiši oba možna načina. 

Pri nadaljnjem računanju izberi tisti način, ki ti najbolj ustreza. 

1. PRIMER    

o = a + a + a + a 

o = 3cm+ 3cm+ 3cm + 3cm 

o = 12cm  

 

2. PRIMER   (večkrat uporabljen) 

o = 4 ∙ a  

o = 4 ∙ 3cm 

o = 12 cm 

Razlaga : Dolžina stranice je 3 cm, kvadrat ima štiri enako dolge stranice. 

 

NALOGA ZA UTRJEVANJE:  (po postopku nariši in reši v zvezek) 

Izračunaj obseg kvadrata, s stranico dolgo 45 mm (bodi pozoren/a na 

merske enote). 

 



 KAKO PA IZRAČUNAŠ DOLŽINO STRANICE, ČE JE OBSEG 

ZNAN? 

Naloga :  

Obseg kvadrata meri 16cm. Koliko meri njegova stranica? 

1. Izpis podatkov  

o = 16 cm 

a = ? (računamo stranico) 

2. Skica (s prosto roko po črtah v zvezku). Označi oglišča in stranice ter 

prevleci z rdečo barvo eno stranico, s tem označiš, kaj moraš izračunati. 

 

3. Račun: 

16 cm : 4 = 4 cm 

Razlaga : Obseg kvadrata je 16cm, ker ima kvadrat štiri enako dolge 

stranice, delimo obseg s 4 in dobimo dolžino ene stranice. 

 

NALOGA ZA UTRJEVANJE:  (po postopku nariši in reši v zvezek) 

Obseg vrta meri 20 m. Koliko meri njegova stranica? 

 

 

3. ura:  

OBSEG  PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA : (UČ, str. 97, DZ) 

NAVODILO:  

Pozorno preberi naloge v UČ in jih reši. Pomagaj si z zapisi prejšnjih ur. 

 UČ, str. 97, (2., 3., in 4 naloga). 

 

 Nato reši še naloge v DZ, str. 62 in 63. Naloge s strani 63 

računaj v zvezek in nato v DZ zapiši odgovor.  

 

Preveri pravilnost rešitev! 



4. ura:   

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA (DZ, str.64,65)  

 

NAVODILO:  

 Najprej v zvezek reši naslednji nalogi: 

 Ne pozabi na skico in postopek računanja obsega. 

 

1. Izračunaj obseg pravokotnika, če poznaš dolžini stranic. 

a = 16 m 

b = 9 m 

 

2. Izračunaj obseg kvadrata, če poznaš dolžino stranice. 

a = 13 dm 

 

 Nato reši naloge v DZ, str. 64 in str. 65. 

 

OPOMBA: 3. nalogo na str. 64 reši, če želiš malo razmišljati. Če ti dela  

prevelike preglavice, jo izpusti. 

 

 

DRUŽBA 

 

1. ura:  

POTOVANJE V NOVI VEK  (UČ, str. 84) 

NAVODILO: 

 Odpri učbenik na str. 84 in poglej časovni trak. 

  V zvezek zapiši naslov (zgoraj) in nariši predmet, katerega tvoja 

prababica ali pradedek v mladosti nista poznala. (npr. mobitel,…) in ga 

opiši. 



 Nato si oglej PP predstavitev. (Glej spodaj) – na drugi diapozitiv večkrat 

klikni, da dobiš vse sličice. 

 Preberi UČ, str. 84 in izpiši tretji diapozitiv (Pomembni tehnološki 

dosežki novega veka). 

 Lahko narišeš tudi časovni trak ali opremiš prepis s sličicami . 

DRU 5 - 77_78priloga.pptx
 

2. ura:  

POTOVANJE V NOVI VEK IN SODOBNOST (UČ, str. 85, 86) 

NAVODILO: 

 Ponovno preberi UČ, str. 84 in si oglej PP predstavitev. 

 Napiši zgornji naslov v zvezek in izpiši besedilo z diapozitiva  

(Pomembni tehnološki dosežki sodobnosti) 

 Tvoj prepis opremi s sličicami, ki jih narišeš ali prilepiš. 

 Preberi UČ, str. 85 in 86. 

 Prepiši še povzetek . 

 

3. ura:  

UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE ZNANJA – naslov v zvezek 

NAVODILO: 

 Ponovi vse od starega veka dalje (pomagaj si z učbenikom) in v zvezek  

odgovori na vprašanja. Vprašanj ni potrebno prepisati, moraš pa 

odgovarjati v celih povedih. 

 

1. Naštej in zapiši tri rimska mesta pri nas. 
2. Kako se je imenoval rimski vojak? 
3. Kje se nahaja rimska nekropola in kaj pomeni? 
4. Kje so bili zgrajeni srednjeveški gradovi? 
5. Kakšno je bilo življenje na gradu? 

           6. Kaj je imel na sebi vitez, ko je bil pripravljen na boj? 

           7. Kako je bila zgrajena meščanska  hiša? 

           8. Kaj je imelo vsako srednjeveško mesto? 

           9. S čim se začne novi vek? 

           10. Naštej tri značilnosti novega veka in sodobnosti. 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1. URA 

TEMA:SEGREVANJE SNOVI IN GORENJE (UČ, str. 74) 

1. V učbeniku poišči naslov Segrevanje snovi in gorenje, preberi besedilo in si oglej slike. 

2. Oglej si Power point predstavitev: GORI NA GORI GORI (najdeš ga v spletni učilnici). 

3. Spodaj je opisan poskus. Če imaš doma material ga lahko ob prisotnosti starejše 

osebe izvedeš, drugače samo napovej rezultate in razmišljaj ob zastavljenih 

vprašanjih. 

 

Naredimo poskus:  

Naredimo poskus, katere snovi gorijo in katere ne. Pred vsakim poskusom učenci 

napovej, ali bo snov zagorela. 

Plamenu približamo leseno palčko, počakamo, da zagori. Nato plamenu približamo 

stekleno palčko. 

Približamo še košček papirja in kartona. Oba pazljivo odložimo v kovinsko ali stekleno 

posodo. 

Plamenu približamo še kovinsko palčko. Po končani dejavnosti ugasnemo svečo in 

prezrači prostor. 

 Katere gorljive in katere negorljive snovi poznaš? 

 Kaj in zakaj kurimo? 

 Kje kurimo? 

 Katere so nevarnosti kurjenja? 

 

 Zakaj je pomembno, da vemo, katere snovi so gorljive in katere negorljive? 

 

 Za katere snovi je pomembno, da so narejene iz negorljivih materialov? Zakaj? 

Si ugotovil, da steklena in kovinska palčka ne zagorita? 

 

 

Gori_na_gori_gori (1).ppt
 

 

 

 

 

 



4. Prepiši tabelsko sliko v zvezek. 

ZAPIS V ZVEZEK (Tabelska slika): 

GORENJE  

Za gorenje potrebujemo: 

Kisik, dovolj visoko temperaturo, gorivo 

 

Gorijo GORLJIVE SNOVI (les, papir, plastika, parafin-umetni vosek, bencin, kerozin, kurilno 

olje, premog, zemeljski plin ...).    

NEGORLJIVE SNOVI (steklo, kovina, kamen, opeka ...) ne gorijo. Uporabljamo jih za izdelavo 

kurišč, svečnikov… 

 

2. URA 

TEMA:SEGREVANJE SNOVI IN GORENJE  

1. Oglej si posnetke, na katerih so prikazani različni poskusi. Kakšnega lahko tudi sam 

izvedeš, vendar pazi na varnost.  

https://www.youtube.com/watch?v=JUkGKIMGDCA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34tJ40z

ICbrYR7BeWCQEkP37H5-KvLVazfJrwFVeCjojIYF63i2RcU2ts 

https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2oggH1f6Nc 

 

 

 

2. Prepiši tabelsko sliko v zvezek (lahko dodaš svoje ugotovitve, drug poskus...) 

 

ZAPIS V ZVEZEK (Tabelska slika): 

POSKUS 

Za gorenje potrebujemo kisik! 

https://www.youtube.com/watch?v=JUkGKIMGDCA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34tJ40zICbrYR7BeWCQEkP37H5-KvLVazfJrwFVeCjojIYF63i2RcU2ts
https://www.youtube.com/watch?v=JUkGKIMGDCA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34tJ40zICbrYR7BeWCQEkP37H5-KvLVazfJrwFVeCjojIYF63i2RcU2ts
https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg
https://www.youtube.com/watch?v=j2oggH1f6Nc


 

Najdlje gori sveča pod največjim kozarcem, ker je pod njim največ zraka (kisika). 

Na stenah kozarca so nastale drobne kapljice vode. Pri gorenju nastajata ogljikov dioksidin 

vodna para. Pri gorenju se v okolje sproščata tudi toplota in svetloba.  

 

3. Glej, beri in reši: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html 

 

 

2. URA 

 

TEMA:VARUJMO NARAVO – GAŠENJE 

1. Razmisli:) 

 

Poznaš kakšen piktogram za nevarne in vnetljive snovi? 

Imaš doma gasilni aparat? Opazuj ga...  

Se morda spomniš, kje v šoli so nameščeni gasilni aparati? 

 

 Kaj misliš? 

 Kaj in kdaj lahko zagori? 

 Kaj storimo, če opazimo požar? 

 Katere snovi so hitro vnetljive? 

 Kaj pomeni, če je snov hlapljiva? 

 Kako pogasimo goreče olje? Z vodo ne! 

 Kako pogasimo gorečo zaveso v stanovanju? 

 Naštejte primere, ko bi uporabili gasilni aparat? 

 

2. Prepiši tabelsko sliko v zvezek. 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html


ZAPIS V ZVEZEK (Tabelska slika): 

Tlenje je počasno gorenje z malo zraka. Ob večji količini kisika preide v gorenje. 

Požar je nenadzorovano gorenje.  

veliko materialne škode         nevarnost za vsa živa bitja 

 

Manjši požar pogasimo sami, večji pa gasilci. 

 

 

 

 

Olje na vodi plava, zato olja NE gasimo z vodo.                 

 

 

 

 

3. POIŠČI, RAZMISLI, BERI... 

V časopisu poiščejo članek o požaru. Označi, kje in kaj je gorelo. Preberi poglavje v 

učbeniku, str. 76, 77. 

 

 

 

 

 

 

VNETLJIVO! 

Ogenj se najhitreje širi 

navzgor - plamen se 

dviga navzgor. 

Gasilni aparati morajo biti nujno 

nepoškodovani. Nikoli ne veš, 

kdaj ga boš potreboval. 



ŠPORT 

1. URA 

TEMA:Gimnastika: Naskoki 

Oglej si posnetek. Pri izvedbi pa pazi na VARNOST ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18uyWyg

un-Yxfoa1lL6xB7KyQ_L7PMK8q8OAsY1FTigEJerM6eMnojmHI 

 

2. URA 

TEMA:Priprava na testiranje za ŠVZ karton  

 

V mesecu aprilu navadno izvedemo testiranje za ŠVZ karton, kar pomeni, da preverimo, kako 

ste otroci spretni, gibljivi, močni, hitri in vzdržljivi.  

Vabim te, da si doma zunaj na travi ali pesku pripraviš en kratek poligon, ki naj vsebuje tele 

naloge: 

1. SKOK V DALJINO Z MESTA (izmeri dolžino skokov) 

 

2. PREMAGOVANJE POLIGONA PO VSEH ŠTIRIH NAZAJ (postavi si ovire- kakšen hlod, 

stol, klop in jih premaguj ritensko) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18uyWygun-Yxfoa1lL6xB7KyQ_L7PMK8q8OAsY1FTigEJerM6eMnojmHI
https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18uyWygun-Yxfoa1lL6xB7KyQ_L7PMK8q8OAsY1FTigEJerM6eMnojmHI


3. VISENJE (obesi se na kakšno vejo s pokrčenimi rokami, nekdo naj šteje ali štopa, kako 

dolgo zdržiš) 

 

 

4. PREDKLON NA KLOPCI 

Stopi na klop in se skušaj prikloniti čim nižje, pri tem imej ves čas iztegnjena kolena. 

 

Pred izvajanjem poligona se seveda dobro ogrej- teci 2 kroga okrog hiše, naredi gimnastične 

vaje… 

 

 

3. URA 

TEMA:Priprava na testiranje za ŠVZ karton  

IMAŠ meter in štoparico (lahko tudi na telefonu)? 

Današnji izzivi: 

MERJENJE TELESNE VIŠINE 



Postavi se ob podboj vrat, ali ob kakšno deblo ali kol. Stoj vzravnano in glej naravnost. Nekdo 

naj s pomočjo geotrikotnika ali s kakšnim ravnilom izmeri višino in jo na rahlo označi na 

podboju vrat oz. kolu. 

 

DVIGOVANJE TRUPA:  

Ulezi se na hrbet na tla- lahko na travnik ali kakšno blazino. Pokrči noge, roke prekrižaj na 

prsih. Tisti, ki ti bo štel dvige, te naj prime  za stopala. Potrebuje pa tudi štoparico.  

Na znak ZDAJ prični dvigovati trup tako, da se s komolci dotikaš kolen. Pomočnik naj štopa 1 

minuto in pri tem šteje, kolikokrat se ti je uspelo dvigniti. 

 

 

 

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO 

Potrebujemo: desko, na kateri sta pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 
cm; z najbližjimi robovi sta med seboj oddaljeni 61 cm.  
Lahko tudi na deski ali na mizi s kredo narišete 2 kroga. 
Potrebujemo tudi mizo in stol, prilagojeno starostni stopnji in velikosti učencev. Merilec 
mora imeti štoparico. 
 



Naloga: sedi za mizo, na kateri je deska s ploščama. Slabšo roko položi na sredino med plošči, 
drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se začni z boljšo roko 
izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko!  
Merilec naj šteje dotike plošče le na tisti strani, na kateri držiš roko ob začetku izvajanja 
naloge. 
Ocenjevanje: rezultat je število točk v 20 sekundah. Merilec ne upošteva ponovitev, pri 
katerih se merjenec ni dotaknil obeh plošč. 
Primer: 35 pomeni 35 dotikov na eni izmed okroglih plošč. 
Po plošči ni potrebno udarjati, temveč se je le rahlo dotikati, nalogo pa je potrebno izvajati 
čim hitreje. 

 

TEK NA 60 M 

Na domačem dvorišču ali kakšni ravni površini poskusi odmeriti 60 m- približno 60 korakov. 

Na znak ZDAJ, čim hitreje preteci izmerjeno razdaljo. Fino bi bilo, če bi te lahko nekdo štopal. 

 

TEK NA 600 M 

Ker boste verjetno težko izmerili krog, ki meri 600 m, se bomo malo prilagodili. Poiščite 

teren, ki naj bo čim bolj raven (lahko tudi krogi okrog hiše). Tvoja naloga je, da tečeš 

neprekinjeno  približno 3 min. Na začetku teci počasi, umirjeno, proti koncu treh minut pa 

poskusi pospešiti hitrost teka. 



 

POMEMBNO: Pred nalogami se dobro ogrej. Malo poteci, poskači, naredi gimnastične vaje. 

Vesela bom, če mi boste poslali kakšno fotografijo in rezultate. 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

1. in 2. URA 

TEMA: BARVNI ODTENKI  

1. Izhodišče in vpeljava likovnega problema 

O barvnih odtenkih smo se že pogovarjali. Mešali smo različne barvne odtenke in z njimi 

slikali. 

Oglej si barvno shemo: 

 

Oglej si, kakšni barvni odtenki so na slovenski zastavi. 

 

Na spletu si še nekaj drugih zastav. Kakšne barvne odtenke vidiš na njih? 



So pa nekatere, ki imajo tudi druge odtenke, npr. mirovniška zastava, na kateri je cel 

barvni spekter. 

 

Zelo zanimive so tudi zastave različnih občin, tabornikov ipd. 

 

2. Likovna naloga 

Naslikal boš zastavo svojega razreda. Ta zastava bo izražala najpomembnejše značilnosti  

razreda... 

Posebno pozornost nameni tudi simbolom, ki jih boš vključil na zastavo. 

 

 Individualno delo učencev 

Nariši skico zastave po svoji zamisli. Potem zastavo naslikaj na risalni list, bel list, karton, 

kos tkanine... kar imaš doma. Barve čim bolj mešaj. Slikaš lahko z barvicami, flomastri, 

temperami, voščenkami... PAZI NA TO, DA NIČ NE OSTANE BELEGA! 

Vklopi domišljijo in ustvarjaj... 

 

 

GOSPODINJSTVO 

1. URA 

TEMA: Nakup tekstilnih izdelkov in moda 

1. V učbeniku (str. 58, 59) preberi besedilo o modi in se o tem pogovarjaj še s starši, 

prijateljico, sorodnikom... ter jim povej svoje mnenje. 

2. Predstavi modo. Pomagaj si z naslednjimi vprašanji: 

 Kaj predstavlja moda? 

 Kdo ustvarja modne novosti? 

 Zakaj pogosto zamenjujemo oblačila? 



 Kaj premislimo, preden kupimo oblačila? 

 Katere lastnosti pričakujemo od blaga? 

 Kateri podatki so na všitih in visečih etiketah? 
 
3. Kakšen je tvoj slog oblačenja? 
Kaj najraje oblečeš doma? Kaj imaš oblečeno za posebne priložnosti?  
Razmisli, katera oblačila so zate bolj udobna in zakaj?  
 
4. Večino oblačil izdelajo s pomočjo strojev v tovarnah. Zamisli in nariše jih modni 
oblikovalec, ki se mora odločiti, čemu bo oblačilo namenjeno (športu, službi, šoli) in 
kakšne lastnosti bo imelo blago, iz katerega bo narejeno oblačilo. Npr. če je oblačilo 
namenjeno igri, se ne sme zlahka strgati. 
 
Predstavljaj si, da si modni oblikovalec ali oblikovalka in si zamisli svojo kreacijo 
oblačila za deklico ali dečka ter jo nariši. Izberi najprimernejše barve in opiši, iz 
kakšnega blaga naj bi bilo oblačilo sešito. Svojo skico lahko opremiš tudi z vzorčki 
posameznega blaga. Če ne znaš sam narisati dekliške ali fantovske podobe, si lahko 
pomagaš s spodnjimi silhuetami.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

 

1. ura : KDO JE NAPISAL SLOVENSKO HIMNO? (DZ, str. 72, 73) 

NAVODILO: 

 Prisluhni slovenski himni. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c 

 

 Pomisli, kdo jo je napisal.  

 Morda veš, kdo je napisal melodijo zanjo? 

 

 Preberi DZ, str. 72 in v notni zvezek prepiši naslednje: 

 

 

                                       ZDRAVLJICA 

 

Napisal:  France Prešeren 

                                                           Slovenska himna 7. kitica      Uglasbil: Stanko Premrl 

 

Naloga: Preberi, kaj pomeni grafična partitura (DZ, str. 73) 

Izmisli si himno nenavadnih bitij, jo zapiši in izvedi.  

Nalogo lahko narediš kar v DZ. 

Ne pozabi na legendo.  

Lahko slikaš in mi pošlješ, vesela bom. 

 

Prilagam še Zdravljico v celoti, oglej si jo, če želiš. 

http://www.preseren.net/slo/3_poezije/13_zdravljica.asp 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
http://www.preseren.net/slo/3_poezije/13_zdravljica.asp

