
UČENJE NA DOMU – 5. a razred 

od  6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih 

med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. 

Vsak petek pa učenci od 1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke 

sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.       

Vem, da prvi pogled na tole tabelo v vas zbudi občutke, da je dela ogromno, ampak to je delo, ki si ga boste sami razporedili čez cel teden, ne na 

en dan, tako da ne obupujte že pred začetkom.  Čeprav ste pri razporejanju zadolžitev precej prosti, vseeno najprej preberite navodila pri 

predmetih GOS in ODS, da si boste lažje organizirali delo. 

Poleg imate za vsak predmet posebej dodan dokument z navodili za (načeloma) cel teden. Dodatno gradivo, če bo, boste dobili po mailu (recimo 

rešitve niso pripete zraven, dobite jih naknadno, dodatne zapise v zvezek, skice, povezave do posnetkov, power point predstavitve …). 

PREDMET UČNA SNOV – naloge  Cilj učenja Znam, delno znam, 
ne znam 

 
 
GOS in 
ODS 

 
2 uri: Razporejanje časa 
Priprava načrta za učenje v tem tednu. 
Posredovanje načrta učiteljici. 
 

 
Znam si organizirati delo. 

 

MAT 1 ura: Liki in telesa 
Pregled nalog, ki si jih že naredil (strani 33–35). 
 
 
 
2 uri: Načrtovanje kvadrata in pravokotnika 

Ogled dveh posnetkov. 
Zapis v zvezek. 
SDZ, stran 37. 
 
 

Poznam razliko med liki in 
telesi. 
Poimenovati znam nekaj 
likov in nekaj teles. 
 
Znam matematično 
načrtovati kvadrat in 
pravokotnik (geotrikotnik in 
šestilo). 
 
 

 



 
1 ura: Koti v večkotniku 
Zapis v zvezek. 
SDZ, stran 38 in 39. 

 
Vem, kaj so koti. 
Prepoznam pravi, ostri in 
topi kot v večkotniku. 
 

 
SLJ 
 
 
 
 

3 ure (jezik): Tvorjenje opisa rastline 
SDZ 28–31 (ne vse, glej navodila). 
Tvorjenje opisa rastline. 
Posredovanje opisa učiteljici. 
 
 
 
 
2 uri (književnost): Pesem o rastlini 
Pisanje pesmi o rastlini. 
Posredovanje pesmi učiteljici. 
 

Znam napisati opis rastline 
ob upoštevanju lastnosti 
takšne vrste besedila. 
 
 
Vem, kako je pesem 
sestavljena (kitice, verzi, 
…) in to upoštevam pri 
pisanju poezije. 

 

 
 
 
DRU 
 
 

3 ure: Kaj se je dogajalo v preteklosti 

Vprašanja za ponavljanje. 

 

 

 

Zapis v zvezek (zgodovinar, muzeji). 

Znam razložiti, kaj je 
zgodovina, našteti 
zgodovinska obdobja, 
razložiti zgodovinske vire, 
našteti vrste in vsako vrsto 
opisati. 
 
Vem, kdo je zgodovinar in 
kaj preučuje. 
Vem, kaj so muzeji, znam 
našteti nekaj vrst muzejev. 

 

NIT 1 ura: Termometer 

Zapis v zvezek. 

 

2 uri: Prevajanje toplote 
Ogled posnetka. 
Branje snovi v učbeniku. 
Zapis v zvezek. 

 
Vam, kaj je termometer in 
kaj z njim merimo. 
 
 
Vem, kako potuje toplota 
in kako to imenujemo. 
Vem, kdaj se prevajanje 
toplote konča. 

 



LUM 
(povezava z 
NIT ali SLJ 
ali DRU) 
 

2 uri: Medpredmetno povezovanje 

Upodobitev enega od 3 ponujenih motivov na kakršenkoli način. 

Posredovanje izdelka učiteljici. 
 

 
Izberem si primerno 
tehniko glede na zahtevan 
motiv. 

 

GUM 1 ura: Spremljava z glasbili 

Ustvarjanje spremljave s priložnostnimi glasbili. 

Z improviziranimi 
inštrumenti spremljam 
petje. 

 

TJA Preberite stran 43 v učbeniku za angleščino, prepišite zvrsti 

filmov (miselni vzorec) v zvezek in jih prevedite v slovenščino. 

Rešite 2. nalogo v DZ na strani 49 in 50  ter 3. nalogo na strani 

51. 

Učenci prepišejo in ustrezno prevedejo ali narišejo simbole 

praznika Velike noči v Veliki Britaniji. 

Učenci znajo poimenovati 
zvrsti filmov. 
  
Učenci znajo slovnično 
strukturo: 
LIKE+ing 
 
Učenci znajo poimenovati 
simbole praznika Velike 
noči v Veliki Britaniji 

 

ŠPO Sledi navodilom na spletu. 

– Naredi uvodno ogrevanje. 

– Izvedi obhodno vadbo. 

– V dnevnik športa zapiši spremljanje 3 ur športa na domu. 

– Meri srčni utrip pred in po vadbi. 

– Izvedi raztezne vaje, lahko se sprostiš z jogo 

 

Moram opraviti (3x v tem  

tednu): 

– Ogrevalne vaje, sklop 

gimnastičnih vaj in 

obhodno vadbo v skladu z 

navodili v navodilih , ki so 

na spletu šole. 

– Vadbo  in svoj srčni utrip 

vpišem v dnevnik športnh 

aktivnosti 

Dodatno znanje (če želim): 
Greš na vsaj polurni 
sprehod s starši, opraviš 
vaje iz joge 
 

 



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NIP, 
umetnost 

Nadaljevanje ustvarjanja izdelka s kombinacijo slikanja ali 

risanja ter mečkanja, gubanja, rezanja in lepljenja papirja. 

Navodila ste dobili že prejšnji teden. 

Uporabiš 2 likovni tehniki.  

NIP, 
francoščina 

 

V zvezek prepišem besedišče, povezano z veliko nočjo 

 

Poleg zapisa narišem risbo. 

 

Poslušam in pogledam posnetek v francoščini (dodatna naloga). 

 

Moram znati: 
- Naučim se osnovno 
besedišče, povezano z 
veliko nočjo. 
- Spoznavam francoske 
navade in kulturo. 
 
Če želim dodatno znanje: 

- Ponovim/naučim se 
pesmico. 
- Vadim slušno 
razumevanje. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 




