
                                         ČETRTEK,  
                                        28. 5. 2020   

 
Pozdravljeni, 

danes se ob 17.00 vidimo na Zoomu, da vas seznanim z ocenami pri GOS, 
pričakujem, da boste vsi izdelke poslali pravočasno. 

Spremljajte dnevne novice, upam, da se v ponedeljek vidimo. 
 

Ostanite zdravi.                      učiteljica Milka 
 

 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJETE VSI PO MAILU!) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA 

SLJ, 28. 5.  28. 5. 2020     DZ, str. 58/20., 21. naloga 

MAT, 28. 5.  28. 5. 2020 DZ, str. 76, 77 

GOS, 25. 5.  28. 5. 2020 SLIKI OBEH IZDELKOV - 

ocenjevanje 

THD, 27. 5. 29. 5. 2020 slika odgovorov 



     PREGLEJ IN POPRAVI, če je potrebno!  

 

REŠITVE 

 

 

 

 

SLJ, 26. 5.      DZ, str. 55, 56, 57 



SLOVENSKI JEZIK 

Reši v DZ, str. 58/20. in 21. naloga. 

TJA 

Učenci, najprej si preglejte rešitve prejšnje ure: 

1. naloga na listu: 1. Adam has got brown eyes and brown hair. He is angry. 2. Suzy has got 

blue eyes and blond hair. She is happy/ excited. 3. Alice has got green eyes and brown hair. 

She is happy/excited/hungry. 4. Patrick has got black eyes and black hair. He is tired.  

2. naloga na listu: 1. Yes, I'm sad. 2. No, I'm not excited. I'm scared.  3. No, I'm not angry. I'm 

happy/excited.  4. Yes, I'm tired. 

Danes boste ponovili besedišče na temo počutij s pomočjo videa. Na videu boste spoznali 

počutja, ki jih še nismo omenili.  

 Oglej si video na spodnji povezavi. V zadnjem delu videa so vse besede za počutja še 

enkrat ponovljene. Ponavljaj za posnetkom, zato da utrdiš pravilno izgovorjavo. 

Povezava do videa: https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE 

S pomočjo videa najdi izraze za počutja, ki so prikazana spodaj. Zraven vsakega počutja imate 

že slovensko besedo. Najti morate angleški izraz. Te besede zapiši v zvezek. 

 

 
 

_____________________ 
sramežljiv 

 

 
 

____________________ 
zdolgočasen 

 
 

___________________ 
zaspan 

 
_____________________ 

žejen 

 
____________________ 

lačen 

 
_________________ 

zaskrbljen 
 

 Zdaj pa v e-učbeniku prisluhni pesmi na strani 72.  

Slovarček besed: 

 sings like a star – poje kot zvezda 

 the best one – najboljši 

 grandpa – dedek 

 grandma - babica 

 a rocking chair – gugalni stol 

 although - čeprav 
 

 Nato naredi naloge na strani 72 v delovnem zvezku: 

Naloga 1: Označi dedka in babico v pesmi. 

Naloga 2: Napiši verz o nekom, ki ga poznaš. Zgleduj se po primeru. 

Have a nice day!  

https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE


MATEMATIKA 

Reši v DZ, str. 76 in 77. 

 

ŠPORT 

Športna abeceda 

 

 

 

 

 



DRUŽBA 

V učbeniku na str. 80 in 81 si natančno preberite slovarček in uvod v rdečem 
okvirčku ter besedilo na obeh straneh pod naslovom Reformacija in slovenski 
knjižni jezik. 
Slovenci so se v srednjem veku največ ukvarjali s kmetijstvom. Otroci niso hodili 
v šole, delali so na kmetiji in se učili od svojih staršev. 
Izobraženih ljudi je bilo v tistih časih le malo. Tudi knjig je bilo malo, saj so jih 
prepisovali na roko in sicer v LATINSKEM JEZIKU. 
Na začetku novega veka (okoli 1500), se je k nam iz nemških dežel razširilo 
versko gibanje PROTESTANTIZEM  ali REFORMACIJA. 
PROTESTANTI so zahtevali, da vsak človek sam bere Sveto pismo v materinem 
jeziku. 
 Tedaj so le redki ljudje znali brati, zato so hoteli, da se vsak nauči pisati in brati.  
 

DODATNI POUK – lahko pa po želji rešite vsi  

Nekaj za »urjenje možgančkov« 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



 

 

Reši uganke!  

                          

                       


