
1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK JEEEEEE! 

Hitro opravi, potem ti pa učitelji obljubimo, da te pustimo dva dni pri miru.  

Aha, še to. Te morda zanima ocena pri angleščini? Hm, bo treba kar vprašati. Saj veš koga.  

 

 

 

 

Ste pomislili na tisto pesem, ki pravi 

»Kje lepše je kot doma?« 

https://www.youtube.com/watch?v=cGkEIy_gKi4 

7. c, petek, 20. 3. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=cGkEIy_gKi4
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1. ura: TJA 

1. Zapiši preteklo obliko glagolov. Nekateri so pravilni, nekateri pa nepravilni glagoli. 

 

1.  arrive  ___arrived__________ 

2.  make  ____________________ 

3.  run ______________________ 

4.  have got __________________ 

5.  happen  __________________ 

6.  call _____________________ 

7.  see _____________________ 

8.  need ____________________ 

9.   drive ___________________ 

10.  knock __________________ 

11.  go  _____________________ 

12.  decide ___________________ 

13.  take _____________________ 

14. come ____________________ 

15. say ______________________ 

 

 

2. Dopolni zgodbo z glagoli v pretekliku Past Simple iz prejšnje vaje. Nekatere glagole 

moraš uporabiti dvakrat. 

This story happened on a Friday some years ago. It was a 

lovely day and Mr Green (1) ___________________ to take 

his son Bill out. He (2) _____________________ some 

sandwiches and they (3) ___________________ to the zoo. 

They (4) ___________________ a wonderful time at the zoo 

and they (5) ___________________ a lot of interesting 

animals. However, when they  (6)____________________ 

back to their car, an accident (7)______________________. Bill suddenly (8) 

_________________ across the street and a car (9)____________________ him down. He was 

badly hurt. His father (10)_______________ an ambulance and the police. The ambulance 

(11)_______________________ in five minutes and (12)_________________ Bill to hospital. 

He (13)__________________ an emergency operation. A surgeon (14)___________________ 

in and (15) __________________ : “Oh God! I can’t operate on my own son!” 

 

Še eno vprašanje… 

 

What relation was the surgeon to the boy? 

_______________________________________________________ 

SLOVARČEK: 

  knock down = zbiti, podreti na tla 

  ambulance = rešilni avto 

  surgeon = kirurg 

  emergency operation = nujna operacija 
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2. ura: DKE 

Predno začneš reševati navodila za učenje, si preberi 8 Konfucijevih lekcij. V zvezek zapiši 

tisto, ki te najbolj pritegne in razloži zakaj. 

Kamorkoli greš, pojdi z vsem svojim srcem.  

Vse ima svojo lepoto, vendar pa te lepote ne vidijo vsi.  

Ni pomembno kako počasi greš, pomembno je, da se nikoli ne ustaviš.  

Ta, ki ve vse odgovore, še ni bil vprašan vsa vprašanja.  

Življenje je zelo preprosto, vendar si ga mi sami zapletamo.  

Če sovražiš osebo, potem te je premagala.  

Ko je jasno, da cilji ne morejo biti doseženi, ne prilagodi ciljev ampak korake za dosego ciljev.  

Spoštuj sebe in ostali bodo spoštovali tebe. 

p.s.: Se še spomniš, kje smo omenili Konfucija poleg DKE? Moder mož! 

V zvezek zapiši naslov ČLOVEKOVE PRAVICE - UTRJEVANJE.  

V učbeniku na str. 46 in 47 še enkrat preberi besedilo in zapiši odgovore na spodnja 

vprašanja.  

1. Kaj so človekove pravice? 

 2. V katere tri skupine delimo človekove pravice?  

3. Kako se imenuje najpomembnejši dokument o človekovih pravicah, kdaj in kje je bil 

sprejet?  

4. Kje so meje človekovih pravic?  

5. Kdo je bil Mahatma Gandi?  

6. Kako razumeš pojma deklaracija in konvencija?  

 

3. ura: GUM 

Dragi učenci. 

Za vaše delo na daljavo boste sproti dobivali navodila. 

1. Ponovite in utrdite svoje znanje od začetka šolskega leta. 

2. Poslušajte skladbo O, Fortuna (O, sreča) iz kantate Carmina burana skladatelja Carla 

Orffa. Ob poslušanju svoje vtise likovno izrazi.  Upoštevaj hitrost in dinamiko skladbe. 

3. Zapojte skladbo Dan ljubezni in ob glasbi zaplešite. 

 

Uživajte ob glasbi, ker je glasba zdravilo za dušo in srce. 
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4. ura: MAT 

Pred izpolnjevanjem nalog te vsebine preberi splošna navodila za delo, ki so bila poslana  ob 

tej prvi vsebini. 

TEMA: DECIMALNA ŠTEVILA 

ENOTA: Decimalna števila in ulomki, utrjevanje tedenske snovi 

Navodila za delovni sklop: 

- Najdi delovne interaktivne naloge s pomočjo spletne povezave https://interaktivne-
vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html 

- Računala ne uporabljaj! 
- Na tej spletni strani je zbirka štirih matematičnih sklopov vaj. 
- Matematični sklopi si sledijo od leve proti desni. 
- Rešuj 4. delovni sklop z naslovom Decimalne številke in ulomki. 
- Priporočila: Najprej reši 1. vajo. 
- Če ti gre dobro, rešuj še 2. vajo. 

Glede na Navodila za delo na daljavo iz matematike v času zaprtja šol od 16. 3. 2020 do 

preklica za učence 3. triade v zvezek zapiši poročilo, ki naj vsebuje opise tistih primerov, ki 

jih nisi razumel/a oziroma so ti delali največ težav! Če nisi imel/a težav pri reševanju, to tudi 

zapiši. Zapiši tudi, katere vaje si poleg predlaganih še rešil. 

Navodila za utrjevanje tedenske snovi: 

- Preglej tedenska navodila in svoje reševanje, če so tudi v skladu s splošnimi navodili, 
danimi v ponedeljek, 16. 3. 2020.  

- V primeru nerazumevanja se poslužuj razlage v učbeniku, v šolskem zvezku in sošolcev. 
- Za pomoč ali kakšno sporočilo v zvezi z izpolnjevanjem navodil iz matematike lahko 

med 8. in 13. uro v času delovnih dni  kontaktiraš preko elektronskih naslovov učiteljev 
matematike (andrej.prah@os-smihel.si, milena.kosak@os-smihel.si)  

Elektronski naslovi strokovnih delavcev  naše šole so na povezavi:  

http://os-smihel.si/strokovni-delavci/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html
mailto:andrej.prah@os-smihel.si
mailto:milena.kosak@os-smihel.si
http://os-smihel.si/strokovni-delavci/
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5. ura: ŠPO 

DEKLICE: 

Tokrat vas bom izzvala z malo dinamičnimi vajami: 

- Bočni prisunski koraki v teku - 30 sek, 

- Tek v škarjicah – 30 sek, 

- Izpadni korak v stran – 30 sek, 

- Bočni poskoki levo desno – 30 sek, 

- Izpadni korak naprej – 30 sek, 

- Izmenični plank na iztegnjenih rokah in na komolcih – 30 sek, 

- Globoki počep v širokem razkoraku – 30 sek, 

- Drža v lastovki z L/D nogo - 2x15 sek, 

- Stranski plank 2x30 sek. 

Nekaj teh vaj si lahko pogledate na temle spletnem naslovu: 

https://www.youtube.com/watch?v=PH5CvVE0vVM 

 

V spodaj pa boste našli še nekaj več sodniških znakov v odbojki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PH5CvVE0vVM
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DEČKI: 

1. Oglej si posnetek, kako se ogreješ pred tekom: https://youtu.be/TPkUCjrbLY0 

2. Izvedi gimnastične vaje – raztezne, krepilne in sprostilne. Če je možno, vaje izvajaj zunaj. 

3. 6 min lahkotnega teka (če je možno v naravi). 

4. Preberi: 

Košarko (angleško basketball) je za svoje študente leta 1891 izumil James Naismith, profesor 

ameriške univerze Springfield. V stojali za breskve, pritrjeni na stojalih, so metali žogo. Ker pa 

je bilo prenaporno pobirati žoge iz košar, je profesor odstranil dna. Sedaj je žoga padala 

skoznje in rojena je bila temeljna zamisel današnje košarke.  

 

 

NAPADALNA PREŽA 
Košarkarska preža je osnovna postavitev igralca v obrambi in v 

napadu. Napadalna preža je položaj napadalca, iz katerega lahko 

najhitreje nadaljuje napadalno akcijo. Postavitev nog je običajno 

paralelna. Stopali sta postavljeni v širini ramen, nogi sta v kolenih 

nekoliko pokrčeni. Trup je malo nagnjen naprej, pogled pa 

usmerjen proti košu. Roki sta pokrčeni in v višini prsi. 

  

  

  

 

OBRAMBNA PREŽA 
Obrambna preža je položaj igralca, ki omogoča hitro reagiranje na 
gibanje napadalca v vseh smereh. Postavitev nog je običajno 
diagonalna. Nogi sta v kolenih primerno pokrčeni, trup je nekoliko 
nagnjen naprej, pogled je usmerjen naprej. Roki sta pokrčeni in 
dvignjeni v višini ramen. Teža telesa mora biti enakomerno 
porazdeljena na obeh nogah. 
Pri oceni pravilnega položaja v preži si pomagamo tako, da krčimo 

kolena toliko časa, dokler se ne naslonimo z iztegnjenima rokama 

na stegno. Trup je pri tem vzravnan. V napadalni preži se običajno 

pomikamo s tekalnimi koraki, v obrambni preži pa s prisunskimi 

in tekalnimi koraki. 

 

 

PIVOT OBRAT 

https://youtu.be/TPkUCjrbLY0
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 IGRIŠČE ZA KOŠARKO 

 

5. Izvedi položaje oz. gibanja, kot so prikazana na slikah. 

6. Ne pozabi na »ŠPORTNI IZZIV« (glej gradivo za četrtek). 

______________________________________________________________________________ 

Tako, pa smo se prebili čez prvi teden. Odlično nam je šlo! Se beremo ponovno v ponedeljek. Do 

takrat pa OSTANITE ZDRAVI IN NASMEJANI! 

 

SONOŽNO ZAUSTAVLJANJE 

 

SPREMEMBA SMERI Z MENJAVO ROKE 

 
  


