
ČETRTEK,                      
7. 5. 2020 

 
Kako hitro minevajo dnevi, še malo in bo petek. 

Včeraj ste me razveselili z zelo lepimi pomladnimi šopki pri LUM  
(prispele slike objavljam). 

Bodite lepo in ostanite zdravi.                          učiteljica Milka 
 

                    
                         Gal                                                             Maša 
 

 
                                                                     Andraž 
 
 



ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU!) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA 

SLJ, 7. 5. 8. 5. 2020 DZ, str. 37/10., 12. 
       str. 38/13., 14. 

  str. 39/ 15. 

MAT, 7. 5. 8. 5. 2020 U, str. 97/3., 4.  
DZ, str. 62 (vsi), 63 (DOD) 

LUM, 6. 5. 11. 5. 2020 likovni izdelek – slika 
 

 
REŠITVE 
 
 

 
 

SLJ, 6. 5. DZ, str. 34, 35, 36  
(brez 8. naloge) 



 
 
 

MAT, 6. 5. DZ, str. 58, 59, 60 
 

 

 

 



SLOVENSKI JEZIK 

V DZ, str. 37 ustno odgovori na vprašanja pri 10. nalogi. 
Na posnetku bi si ogledali opis kolesa. 
 
O njem bi izvedeli (DZ, str. 37/12. naloga): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prepiši miselni vzorec v delovni zvezek. 
 

Reši naloge v DZ, str. 38/ 14. naloga in DZ, str. 39/15. naloga. 
 
 



TJA 
Hello students! 

Najprej si preglejte rešitve prejšnje ure: 
Naloga na listu: b) The clock is above the bookcase/ on the wall. c) The bed is between the bookcase 

and the wardrobe. d) Yes, it is.  e) No, they aren't. The books are in the bookcase.  f) One chair is next 

to/ behind the table, the other chair is in front of the wardrobe/next to the rocket.  g) There's a 

computer on the desk.  

Danes boš naredil/a sledeče: 

 

1. Odpri učbenik na strani 65 in poslušaj posnetek naloge 

1. V zvezek napiši odgovore na vprašanja pri nalogi. 

Odgovarjaj v celih povedih. Pri zadnjih dveh vprašanjih 

moraš odgovoriti zase. Pomagaj si tudi s primerom na 

sliki. 

 

2. Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 63 in reši celo stran: 

nalogo 1: V zgodbi Tidy up je imela Flash razmetano sobo in tudi pospravila jo je zelo 

površno. Zgodba je govorila o pomembni vrednoti, ki ji v angleščini rečemo tidiness. V 

slovenščini ta beseda pomeni urejenost. Katera izmed slik pri nalogi 1 izraža to vrednoto? 

Obkroži. 

nalogo 2: Besede napiši v ustrezni stolpec. Stolpca se razlikujeta po izgovorjavi 

samoglasnikov v besedi. V prvem stolpcu imaš napisano besedo look, spodaj pa je beseda 

book, ker če izgovoriš ti dve besedi, se samoglasnika v obeh besedah izgovarjata enako 

(kratek u). Drugi stolpec pa se začne z besedo school. V ta stolpec napiši besede iz okvirčka, 

pri katerih se samoglasniki izgovarjajo enako kot pri besedi school (dolgi u).  

 

3. Nato pa naredi v delovnem zvezku še nalogo 2 na strani 65: Preberi besedilo in obkroži 

ustrezne besede v odebeljenem tisku.  
 

4. Za ponovitev pa naredi še spodnjo nalogo. Vstaviti moraš besede this/ that/ these/ 

those. Pri nekaterih primerih pa moraš napisati celotno poved. Bodi pozoren/na na 

oddaljenost roke in predmeta. Če ne moreš natisniti učnega lista, povedi napiši v zvezek.  
 

 
 

  
 
 
________ is a house. 

 
 

 
 

 
___________ is a ball.  

 
 

       
 
 
__________ are flowers. 
 

 
 

 
 
________________________ 

 
 

 
 
__________________________ 

 
 

         
 
__________________________ 



MATEMATIKA 
Utrjujemo znanje o izračunu obsega likov, pravokotnika in kvadrata. 
Tri načine računanja imate, uporabili bomo tudi znak za obseg, tj. je mala 
pisana črka o.  
Izberi si tistega, ki ti je najlažji.  
Predlagam pa 3. način pri obsegu pravokotnika in 2. način pri obsegu 
kvadrata, ker ga boste uporabljali tudi v 6. razredu. 
 
PREPIŠI V ZVEZEK! 
 

OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA              7. 5. 2020 

 
1. Izračunaj obseg pravokotnika s stranico a = 7 cm in stranico b = 3 cm. 
IZPIS PODATKOV            IZRAČUN 
pravokotnik                    1.  način  
a = 7 cm                                o = 7 cm + 3 cm + 7 cm + 3 cm = 20 cm                  

b = 3 cm                          2.  način 
o = ?                                       o = 2 * (7 cm + 3 cm) = 2 * 10 cm = 20 cm 

                               3. način 
                                          o = 2 * 7 cm + 2 * 3 cm = 20 cm                       

Najlažje je uporabljati obrazec/formulo za izračun obsega pravokotnika in 
kvadrata: 

OBSEG PRAVOKOTNIKA (3. način) 
o = 2· a + 2 · b 

ZAPOMNI SI! 

2. Izračunaj obseg kvadrata s stranico 6 cm. 

IZPIS PODATKOV            IZRAČUN 
kvadrat                            1.  način  
a = 6 cm                                o = 6 cm + 6 cm + 6 cm + 6 cm = 24 cm                  

o = ?                                 2.  način 

                                           o = 4 · 6 cm = 24 cm 

OBSEG KVADRATA (2. način) 

 

ZAPOMNI SI! 

Reši v U, str. 97/ 3., 4. naloga in v DZ, str. 62 - vsi 
                                                            str. 63 – učenci pri dodatnem pouku 

o = 4 · a 



ŠPORT 
Najprej se dobro ogrej. Začni z 10 minutami hoje in teka. Najprej opravi 4 minute teka v 

lahkotnem tempu. Nato 2 minuti hodi. Sledi zopet 4 minute teka. 

Sedaj poišči igralno kocko in poglej, katere vaje boš izvedel. Kocko vrzi vsaj 8-krat. 

KOŠARKA: OBRAMBA 

Ponovi osnovni položaj telesa in delo nog pri košarki: 

 

 

Danes se bomo učili o obrambi pri košarki. Preberi si spodnje besedilo, v katerem boš izvedel 

kaj sploh je obramba in kakšen je osnovni obrambni položaj: 

 

 

 

 

 

 

 

Oglej si spodnja posnetka in ob posnetkih preizkusi položaj in gibanje 

Pri osnovnem položaju imamo koleni rahlo pokrčeni, žogo držimo z obema rokama blizu telesa v višini 
pasu; telo je rahlo nagnjeno naprej. Iz tega položaja lahko podamo, mečemo ali preidemo v vodenje.  
 

OBRAMBA MOŽ - MOŽA 

Mož – moža obramba je osebna obramba, pri kateri krije vsak obrambni igralec svojega napadalca v 

nevarnem prostoru okoli koša. 

OSNOVNI OBRAMBNI POLOŽAJ 

Stojimo med napadalcem in košem. Težo imamo enakomerno razporejeno na obe stopali; nogi sta v širini 

ramen, ena noga je rahlo pred drugo. V kolenih se znižamo, telo je nagnjeno naprej, hrbet je raven. Eno 

roko imamo dvignjeno, drugo spuščeno; dlani in prsti so iztegnjeni. S pogledom spremljamo gibanje 

nasprotnika. Pri premikanju nikoli ne križamo nog. 



http://didaktikasporta.splet.arnes.si/obrambna-preza/ 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/obrambna-preza-s-prisunskimi-koraki/  

Oglej si spodnji posnetek do 0:35, da si boš predstavljal, kako v igri izgleda obramba. Lahko jo 

tudi preizkusiš z enim izmed družinskih članov. Potrebovala bosta še košarkaško žogo ali 

kakšno drugo žogo, ki se odbija. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxZ0gyJviPo 

 

 

 

 

 

 

 

Poišči daljši prostor za premikanje. Opravi naslednje naloge: 

1. Postavi se v obrambni položaj. Nato se v obrambnem položaju premikaj: 

- levo 

- desno 

- naprej 

- nazaj 

Pri premikanju obdrži obrambni položaj. Pazi, da ne križaš nog! 

2. Postavi se na en konec prostora, v obrambni položaj. Bočno se premikaj proti 

drugemu koncu prostora. Pri tem ostani v nizki preži. Bodi pozoren na delo nog.  

 

3. Poišči žogo za košarko (lahko je tudi kakšna druga žoga, ki se odbija). Na svojem 

izbranem prostoru za premikanje, označi ožji hodnik vzdolž prostora. To lahko storiš s 

stožci, kamni, vrvjo, narišeš s kredo … K igri povabi še enega igralca. Postavita se na en 

konec označenega hodnika. Dogovorita se, kdo je obrambni in kdo napadalni igralec. 

Napadalec se pomika po hodniku, pri tem vodi žogo in spreminja smer gibanja. 

Obrambni igralec se pred njim pomika zadenjsko in v obrambni preži spremlja 

napadalčevo gibanje. Ko prideta do konca hodnika, vlogi zamenjajta.  

 

Vaje ponavljaj toliko časa, dokler ne boš zadovoljen z njihovo izvedbo. 

 

 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/obrambna-preza/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/obrambna-preza-s-prisunskimi-koraki/
https://www.youtube.com/watch?v=YxZ0gyJviPo


DRUŽBA  

Vsako zgodovinsko obdobje traja približno 500 let. Oglejte si časovni trak v 

učbeniku, str. 70 in 71. Na njem so letnice in slikovni prikazi najbolj značilnih 

iznajdb/dogodkov za določeno obdobje. 

 

PREPIŠI V ZVEZEK! 

                        OPIS OBDOBIJ ZGODOVINE (časovni trak)                              7. 5. 2020 

Dolgo obdobje zgodovine od začetkov človeštva do prihodov Rimljanov na naše 

ozemlje imenujemo prazgodovina. 

Najdaljše obdobje prazgodovine je bila kamena doba, ki je trajala milijon let.  

Značilnosti: 
- Ljudje so se v tem obdobju preživljali z lovom in nabiranjem sadežev. 
- Pogosto so se selili, ker so iskali hrano. 

-  Ob koncu kamene dobe so se začeli ukvarjati s preprostim poljedelstvom 

in se za stalno naselili na enem kraju.  

Kameni dobi sledijo dobe kovin: bakrena, bronasta in železna. 
- Človek je iz bakrove rude začel pridobivati baker. Iz njega je izdelal prvo 

kovinsko posodo, orodje in orožje. Za lov so se ljudje družili v večje 
skupine – horde. Predvidevajo, da je bilo v teh skupinah od 20 do 25 
mož. 

- Druga kovina, ki so jo spoznali, je bil bron, tretja pa železo. V bronasti in 

železni dobi so ljudje živeli v utrjenih gradiščih, ki so ležala na gričih.  
 

Vek – daljša doba, daljše obdobje zgodovine 

Stari vek – Rimljani (gladiatorji, prva mesta, pisava, rimske številke) in Grki 

(templji, grški bogovi, olimpijske igre, pisava) 

Srednji vek – gradovi, vitezi, priseljevanja Slovanov, Novo mesto, krščanska vera 

Novi vek – odkritje Amerike, parni stroj, elektrika, industrija 

Sodobnost – zadnjih 100 let, hitre spremembe, atomska bomba, avtomobil, 

letalo, telefon, računalnik, brezžični prenos informacij, mi … 

 

 

 

 

 



DODATNI POUK 
Logična pošast – obvestilo 
V petek, 8. 5. 2020, je bilo predvideno šolsko tekmovanje Logična pošast.  
Novi datum tekmovanja je predviden za 29. 5. 2020. Kako bo s samim 
tekmovanjem za 4. in 5. r vas bom še obvestila.  
Prosim, da mi pa sporočite, kdo bi se tekmovanja rad udeležil, če bo izvedeno. 
Do takrat pa le pridno vadite in uživajte v trenju miselnih orehov. 
Tekmovalno polo rešite sami, šele nato pa preglejte z rešitvami. 
 
Logična pošast (2015/2016) 



Logična pošast (2015/2016) - rešitve 

 

 

 


