
5.TEDEN: 14.4.-17.4.2020 

 

2 uri književnosti: Lidijini uri 

Zdravo! 

Sedaj smo že kar pošteno zakorakali v POUK NA DALJAVO. 

Nekateri svoje delo opravljate bolj redno, drugi manj. 

Prosim, da vse fotografije, ki mi jih moraš poslati, 

pošiljaš redno (nekateri kar pozabite na to!). 

 

Pošiljam ti načrt za ta teden. 

 
BZ 

 

- DOKONČAJ, če še nisi!!!  

 
PK 

 

- Še vadi za teoretični del izpita, če ga še nisi 
opravil!!! 

 
SLO 

PONEDELJEK,  
- Književnost (naloge imaš v priponki) 

TOREK 
- VIDEO: analiza pripovedovalnih besedil 

SREDA 
- VIDEO: SDZ, str. 20-23 

ČETRTEK 
- 10.00: VIDEO: - doživljajski spisi (pogovor), 

                          -SDZ, str.24,25  

PETEK 
- SDZ, str. 26/5, str. 27 

 



 
 
 
 
MAT 

 
PONEDELJEK 

- VIDEO: SDZ, str. 40,41 

TOREK 
- VIDEO: -obseg kvadrata 

SREDA 
- VIDEO:- preverjanje pisnega deljenja 

            - SDZ, str. 42/2 
ČETRTEK  

- VIDEO:  obseg pravokotnika 

- SDZ, str.42/3 
PETEK 

- VIDEO: utrjevanje znanja  

 
DRU 
 

TOREK: 
- v zvezek napišeš UTRJEVANJE ZNANJA datum 

(14.4.); 
- odgovoriš s celimi povedmi na vprašanja 

Ponovi-  U., str. 79; 
- ponoviš snov (U., str. 78, 79) 
- pošlješ fotografijo odgovorov; 

 
SREDA 

- v zvezek napišeš UTRJEVANJE ZNANJA, datum 
(15.4.) 

- Odgovoriš s celimi povedmi na vprašanja 
Ponovi-  U., str. 81, 

- Ponoviš snov (U., str. 80,81) 
- pošlješ fotografijo odgovorov; 

 
 
 



ČETRTEK 
- v zvezek napišeš UTRJEVANJE ZNANJA, datum 

(16.4.); 
- Odgovoriš s celimi povedmi na vprašanja 

Ponovi-  U., str. 83; 
- Ponoviš snov (U., str. 82,83) 
- pošlješ fotografijo odgovorov; 

 
NIT 

PONEDELJEK 
- v zvezek napišeš UTRJEVANJE ZNANJA, datum 

(14.4.); 
- odgovoriš s celimi povedmi na vprašanja Tri 

vprašanja,  U., str. 53, 57; 
- ponoviš snov U., str. 50-57 
- pošlješ fotografijo odgovorov; 

PETEK:  
- kviz znanja (ponavljanje snovi) 

 
TJA 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
GUM 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
 
ŠPO 

 
- igraj se na prostem; 
- kolesarjenje (spretnostna vožnja); 
- sprehodi v naravo; 
- atletska abeceda; 
- družabne igre. 

 

 
LUM 

PETEK 
- izdelava maske 
- pošlješ fotografijo izdelka 

 

 



NAVODILA ZA ANGLEŠČINO – 5. B RAZRED, 5. teden 

(14. 4.–17. 4. 2020) 

Draga petošolka, dragi petošolec! 

Si že v 5. tednu in pripravljen/a na nove izzive. Nekoliko drugačni in okrnjeni 

velikonočni prazniki so za tabo, zdaj pa spet veselo na delo. 

Pošiljam ti nova navodila za naslednji teden. 

Če boš imel/a kakšno vprašanje, težavo ali ti kar koli ne bo razumljivo, mi piši na moj 

elektronski naslov (katjekar@gmail.com). 

  

Torek, 14. 4. 2020 

Ne, ni pomota . Danes boš naredil/a to, kar je bilo v navodilih za 

prejšnji petek, ko ste imeli EKO dan. 

Tako kot je Freddie napisal pismo Tomu, boš ti danes napisal/a pismo 

Freddieju in na koncu dodal/a še eno svojo risbo.  

Upoštevaj spodnja navodila in piši po odstavkih kar v zvezek. Pismo 

fotografiraš in mi ga ŠE DANES pošlješ na elektronsko pošto. 

 

1. odstavek: Freddieju se predstaviš (ime, starost, lasje, barva oči, kje in 

s kom živiš, imaš mlajšega, starejšega brata, najljubša žival …). 

2. odstavek: Zapišeš, kaj rad/a počneš in česa ne (I like playing tennis. / 

I don’t like playing football.). 

3. odstavek: Zapišeš, kateri so tvoji najljubši dnevi in kaj na te dneve 

počneš. (My favourite days are … On Mondays I have a piano lesson …)    

mailto:katjekar@gmail.com


 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Danes se bomo zopet dobili v živo preko ZOOM-a, in sicer ob 9. uri, saj 

bomo skupaj opravili analizo testa. Ste že malo pozabili, a ne.  

Vabilo na ZOOM vam bom zopet poslala en dan prej, prav tako bom na 

vaše mejle takrat vsakemu posamezniku poslala tudi poslikan test, da si 

ga boste pogledali in tako bili pripravljeni na analizo. Po analizi boste 

naredili popravo testa v zvezek. 

PETEK, 17. 4. 2020 

Če poprave testa še niste naredili, jo naredite danes.  

Na svoje elektronske naslove ste včeraj dobili nazaj pregledano in 

popravljeno tudi pismo, ki ste ga napisali Freddyju. Vzemite zvezek in 

popravo pisma napišete vanj. Če je v povedi napaka, prepišeš celo poved 

in napako odpraviš. 

Ko končaš s popravo, si oglej še spodnji posnetek o dnevnih aktivnostih, 

ki jih radi počnemo, in zaključi za danes. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc


 

GUM - NAVODILA ZA DELO  
 

Dragi učenec/ draga učenka,  
pri pouku glasbe na daljavo se boš danes preizkusil/a v samostojnem 
delu. S starši boš naredil/a intervju o glasbi, ki so jo poslušali v svoji 
mladosti. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.  
 
Vprašanja so naslednja:  
1. Za svoj intervju sem izbral:  
2. Kakšna glasba je bila priljubljena v tvoji mladosti?  
3. Kakšna glasba je bila všeč tebi?  
4. Ali se spomniš imela katere od glasbenih skupin ali glasbenikov 
tistega časa?  
5. Kako ste poslušali glasbo?  
6. Kako ste v tvoji mladosti plesali?  
7. Kakšna je bila takrat moda?  
 
Najdeš jih tudi na spletni strani:  
https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5GUM5_sdz&pages=60-61  
Nato pa poj in poslušaj svojo najljubšo glasbo, ki ti prinaša veselje.  
 
Odgovore prosim pošlji na moj mail:  kozelj.neva@gmail.com do 
17.4.2020. 
  
Želim ti uspešno delo!  

Ostanite zdravi! Učiteljica Neva 


