
8.TEDEN: 11.5.-15.5.2020 

Zdravo! 

Ta teden bomo kar aktivni. Čaka nas ocenjevanje znanja na katerega smo se 

zelo dobro pripravljali: 

torek,12.5.: ocenjevanje znanja pri matematiki (deli celote, pisno 

deljenje, obseg in ploščina kvadrata ter pravokotnika):  VSI. 

 Še enkrat vas opominjam na bralno značko! Sedaj imate res čas, da 

preberete preostanek- v 9.razredu vam bo žal, če tega ne boste imeli 

opravljeno. Prav tako bo težje opraviti za nazaj to naslednje šolsko leto, ko bo 

več šolskih in obšolskih dejavnosti- sedaj nimate nobene popoldanske 

obveznosti. Dajte se malo potrudit!! 

Rada bi vas pa vzpodbudila tudi h kolesarjenju. Upam, da nam bodo dovolili v 

juniju opravljati kolesarski izpit. Zato čim več kolesarite. Pomembno je, da se 

naučite spretno kolesariti: vožnja z odročeno roko (nakazovanje zavijanja: 

leva odročena, desna odročena), uporaba prestav, primerno zaviranje…vse to 

lahko v teh dnevih natrenirate sami.  

BZ - Potrudi se, da boš BZ dokončal-a! 

PK - Še vadi za teoretični del izpita 
 
 
 
SLO 

PONEDELJEK,  
- 10.00:VIDEO: - SDZ, str. 58,59 

                         -zapis v zvezke 
TOREK 

- Berilo, str. 46: T.Brezina: Fantom na šoli 
(navodila imaš v nadaljevanju) 

SREDA 
- Utrjevanje znanja: SDZ, str. 60, 61(fotografija na mail) 

ČETRTEK 
- 10.00: VIDEO: - pregled nalog                 

                          - ponavljanje snovi 

PETEK 
- 10.00: VIDEO: SDZ, str.62-65 

                         -zapis v zvezke 



 
 
 
 
MAT 

PONEDELJEK 
- 9.00 VIDEO: Mark (ocenjevanje znanja) 

- 10.00 VIDEO: utrjevanje znanja 

 
TOREK- OCENJEVANJE PO URAH: 

- 9.00 VIDEO: Lia, Jaka, Naja, Ožbej, Žan, Manca, 
Hana, Matija 

- 10.00 VIDEO: Katarina, Gal, Filip, Lana, Lina, 
Saš, Sara 

 
SREDA  

- 10.00 VIDEO: -SDZ, str. 53, 54 
              -Zapis v zvezke 

PETEK:  
- VIDEO:analiza in poprava preizkusa 

                             
 
DRU 
 

PONEDELJEK 
- VIDEO: - U., str. 98 
- Zapis v zvezke  (priponka)            

SREDA 
- VIDEO (skupaj): U., str. 100 
- Zapis v zvezke(priponka)-fotografijo obeh 

zapisov mi pošlješ na mail 
ČETRTEK 

- Ponavljanje snovi (v četrtek vprašanja na mail) 
(fotografija vseh odgovorov na mail)  

 
NIT 

TOREK: 
- ponavljaj snov 

 SREDA 
- Ponavljaj snov  

ČETRTEK 
VIDEO (skupaj): ponavljanje snovi (učenci, ki imajo v 
torek ocenjevanje znanja) 
PETEK 



- Uči se! 

 
TJA 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V PRIPONKI 

 
GUM 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
ŠPO 

 
- GLEJ NAVODILA NA SPLETNI STRANI 

 

 
GOS 

- Seminarska naloga po navodilih iz prejšnjega 
tedna! 

 

NAVODILA ZA DELO PRI SLOVENŠČINI 

1. Odpri berilo na strani 46 in preberi celotno besedilo Fantom na šoli najmanj 3-krat 

(besedilo imaš tudi skenirano v priponki). 

 

2.  Reši naloge Dejavnosti pred branjem (ustno) 

 

3. Poglej v zvezku nazaj (pri književnih besedilih), da boš naredil kot smo že delali. 

 

4. In v zvezek napiši: -levo zgoraj Thomas Brezina; 

 

                           -Na sredino naslednje vrstice FANTOM NA ŠOLI; 

 

                           - izpusti 2 vrstici in izpiši 5 podatkov o avtorju; 

 

                           - nato iz besedila razberi in napiši: 

                                    -tema književnega besedila: 

                                   - književne osebe: 

                                    - kraj dogajanja: 

                                    - čas dogajanja: 

5. Reši Dejavnosti po branju (str. 49) tako, da vsa navodila prepišeš in nato odgovoriš s 

celimi povedmi. 

 

6. Zapise v zvezku preglej in popravi morebitne napake, da ti ne bo potrebno zapisov še 

enkrat pisati.  

7. Naloge v zvezku fotografiraj in mi jih pošlji na mail! 

 



                                     

GUM_ 5_NAVODILA    8.teden 

 

Pozdravljeni petošolci! 

Najbrž ste se že navadili na delo na daljavo.Jaz pa priznam,da pogrešam delo z vami v razredu! 

Ta teden boste predelali sami snov in odgovorili na vprašanja,ki so na strani 51. 

Delo iz učbenika  Radovednih pet-str.50-51. 

V Zvezek napiši naslov :NA KONCERTU UMETNOSTNE GLASBE. 

Nato na strani 50. preberi in prepiši pravila bontona na koncertu! 

Prepiši v zvezek kar je obarvano rumeno-Sodobna umetnostna glasba. 

Na strani 51.pozorno preberi koncertni list -16.festival Slowind. 

Analiziraj koncertni list in odgovori na vprašanja v zvezek! 

Vsi odgovori so na koncertnem listu! 

Poslušaj skladbo in si oglej instrumente,ki skladbo izvajajo! 

https://www.youtube.com/watch?v=wmYUq3Xx8Ic 

Odgovore na vprašanja mi prosim pošlji do15.5.2020 na mail  kozelj.neva@gmail.com 

 

Uspešno reševanje ti želim!             Pozdrav,učiteljica Neva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmYUq3Xx8Ic
mailto:kozelj.neva@gmail.com

