
TOREK, 21. 4. 2020 

Sledi že torkovo šolsko delo na daljavo in s tem povezane naloge, držim pesti, 

da dobro opravite preverjanje pri TJA in ŠPO.          

               Srečno! 

Ostanite zdravi!                                     učiteljica Milka 

 

 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA ŠT. UČENCEV, KI SO 
OPRAVILI NALOGO 

GUM, 20. 4. 22. 4. 2020 Preglednica, naslovi (3) 
ponarodelih pesmi, prepis 

besedila Zdravljice 

20. 4.  
4/14 

MAT, 20. 4. 22. 4. 2020 DZ, str. 57/2., 
Izmeri sam - naloga 

20. 4. 
6/14 

 

ŠD 
 (izvedba katerikoli dan) 

24.-25. 4. 2020 Dane naloge v gradivu, 
odgovori na vprašanja –

evalvacija, 
spis Pohod v naravo 

20. 4. 
  /14 

SLJ, 21. 4. 22. 4. 2020 krajši zapis  
(šolanje na daljavo) 

 

 

 

 

 

 

 



TJA 

Hello students! 

Kot smo dogovorjeni, vas danes čaka preverjanje znanja pri angleščini. 

Preden boste odprli povezavo, nekaj nujnih navodil: 

1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski naslov oziroma e-

naslov vaših staršev ter ime in priimek.  

2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred vejicami seveda 

ne. Med besedami delajte samo enojne presledke. 

4. Ko končate, pritisnite POŠLJI /SUBMIT.  

3. Ko je vaše preverjanje poslano, vam računalnik samodejno pošlje rezultate. 

Lahko se bo zgodilo, da bo računalnik nekatere odgovore štel nepravilno samo 

zato, ker mogoče niste pravilno naredili vejice ali presledka. Ne obremenjujte se 

s tem. Najbolj realna povratna informacija bo moja, ne pa računalnikova. 

5. Rešena preverjanja pričakujem do 20. ure istega dne. Če 

imate kakršnekoli tehnične težave, mi sporočite.  

6. Bodite pošteni do sebe in preverjanje znanje rešite 

samostojno ter brez uporabe pripomočkov in drugih ljudi 

(učbenik, zvezek). 

 

Povezava do preverjanja:  https://forms.gle/995Vs2za5sgRuB9U8 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Pri današnjih urah boste prebrali svoje preverjanje s popravki in naredili 

NATANČNO POPRAVO PREVERJANJA ZNANJA v zvezek za jezik/neumetnostna 

besedila, ki ste ga pisali v petek.  

V zvezek za književnost/umetnostna besedila pa boste zapisali krajši zapis 

(vsaj 10 povedi), v katerem boste opisali vašo izkušnjo šolanja na daljavo (kako 

se počutite, kako vam gredo naloge, izrazili mnenje, kakšno zanimivost, ki se je 

zgodila …). Zapis lahko zaključite z ilustracijo. Pišite čitljivo! 

https://forms.gle/995Vs2za5sgRuB9U8


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Nadaljujemo z branjem snovi v učbeniku na str. 50 pod naslovom Zračni tlak.  
 
PREPIŠI V ZVEZEK! 
 

                                              ZRAČNI  TLAK                                          21. 4. 2020 

 
Zračni pritisk merimo z barometrom.  
Enota za merjenje zračnega tlaka je milibar. 
 
 
 
 
 
 
Zračni tlak se spreminja z višino. 
Zračni tlak ni povsod enak. Največji je ob morju 
(najdebelejša zračna plast), z višino (hribi, gore) 
pa se zmanjšuje. 
 
 
 
 
 
Debela plast zraka, ki nas obdaja, je težka 
in pritiska na zemeljsko površje. Težo zraka 
občutimo kot zračni tlak. 
 
 
 
 
 
 
 
ZANIMIVOST: 

- Teža zraka: liter zraka tehta malo več kot en gram. 

-  Liter vode tehta 1 kg. 
OGLED POSNETKA: Zračni tlak lahko stisne pločevinko 

Odpri povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=FIDkywBg054 

https://www.youtube.com/watch?v=FIDkywBg054


ŠPORT 

VODENJE ŽOGE:  
Za začetek boš potreboval košarkaško žogo (lahko je tudi kakšna druga žoga, ki se odbija). Vodi 
žogo, na naslednje načine: 

- hitro in počasi, 
- izmenično z desno in levo roko, 
- visoko in čim nižje, 
- sede, med vodenjem žoge poskusi vstati, 
- okrog sebe, 
- v obliki osmice, 
- na mestu in hodi okrog nje (poskusi še z drugo roko in zamenjaj smer hoje). 

 
GIMNASTIČNE VAJE: Danes se boš ogrel s športno abecedo. Naredi gibalne vaje za vsako 
črko tvojega imena in priimka.  

KOŠARKA: PODAJA IN LOVLJENJE  

Za prvo nalogo potrebuješ košarkaško žogo (lahko je tudi kakšna druga žoga, ki se odbija) in 

steno, v katero boš metal žogo. Postavi se 1 meter od stene. Žogo boš podajal in lovil v gibanju. 

Ob steni se boš premikal bočno. Bodi pozoren na pravilno tehniko sprejemanja in podajanja 

žoge. Svojo razdaljo od stene lahko postopoma povečuješ. Izvedi naslednje vaje: 



- Žogo meči in lovi z obema rokama izpred prsi.  

- Žogo meči z eno roko iznad ramena in jo lovi z obema rokama. 

- Žogo meči in lovi z obema rokama iznad glave. 

- Žogo vodi, iz vodenja jo meči z eno roko iznad ramena in lovi z  

obema rokama. 

DELO V PARU 

Za naslednjo nalogo potrebuješ par. Postavita se 4 metre narazen. Prvi naj poda žogo drugemu 

po zraku, drugi pa mu jo poda nazaj z odbojem od tal. Ko izvedeta 12 uspešnih podaj, vlogi 

zamenjata. Lahko poskusita še TEŽJO RAZLIČICO:  Vsak v paru ima svojo žogo. Prvi poda 

drugemu žogo po zraku, drugi pa istočasno poda žogo prvemu z odbojem od tal. 

Sledi naslednja naloga v paru. Razdalja med vama naj bo približno 3 metre. Vajina naloga je, 
da si žogo podajata z odbojem od tal. Torej: žoga se mora odbiti od tal, šele potem jo ujameta. 
Izvedita naslednje vaje: 
- podaja z obema rokama izpred prsi, 

- podaja z eno roko iznad ramena, 

- vodenje, podaja iz vodenja z eno roko. 

DELO V TROJKAH 

Če imaš možnost, lahko izvedeš še naslednje vaje. Za te vaje pa potrebuješ še dve osebi (starše, 

brate, sestre),  ker bo delo potekalo v trojkah. 

- Postavite se v obliki trikotnika. Razdalja med vami naj bo 3 metre. Eden ima žogo in jo 

izmenično podaja zdaj enemu, zdaj drugemu. Ko izvedete 10 podaj, vloge zamenjate. Žogo 

mečete izpred prsi ali z odbojem od tal. 

- Sedaj pa potrebujete dve žogi. Dva igralca imata žogo. Dogovorite se, v katero smer boste 

podajali žogo in kdo bo dajal ukaze za podajo. Na ukaz: »Podaj!«, igralca z žogama podata 

žogo sosednjemu soigralcu na levi/desni (odvisno, kako ste se dogovorili). Na začetku naj 

podajanje poteka počasi, nato tempo podajanja povečajte. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

PREVERJANJE ZNANJA: NOGOMET 

Zelo me zanima, kako ti gre izvajanje vaj pri nogometu. Zaradi tega bom tvoje znanje preverila.                         

Do 30. 4. 2020 mi na moj elektronski naslov (spela.lumpert@os-smihel.si) pošlji posnetek (ali 

posnetke), v katerem boš izvedel naslednje vaje:  

- vodi žogo z levo in desno nogo med ovirami (postavi si 5 ovir in žogo vodi med njimi), 

- podaj (brcni) žogo z levo in desno nogo (to lahko storiš v steno), 

- zaustavi žogo z nogo (to lahko storiš ob pomoči stene), 

- streljaj na gol (ni potrebno, da je pravi gol, lahko je to stena, vendar si jo moraš omejiti). 

Za vajo imaš še dovolj časa. Ponovi vse, kar smo se naučili o nogometu. Lahko si pomagaš s posnetki 

na spletni strani: http://didaktikasporta.splet.arnes.si/, pod zavihkom MALI NOGOMET. 

         Želim ti uspešno delo in te lepo pozdravljam! 

                                                                                                                                          učiteljica Špela 

mailto:spela.lumpert@os-smihel.si
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/

