
UČENJE NA DOMU – 5. a razred 

od 14. 4. 2020 do 17. 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 c ilj 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 sta 

način in oblika prepuščena vam.       

Pri nekaterih predmetih imate dodano povezavo do dokumenta z navodili, kjer tega ni, so vsa navodila v tabeli. Začnite z GOS – načrt za učenje. 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  

Razporejanje časa in gospodinjska opravila 
Pripravim si načrt za učenje v tem tednu. 
Pomagam pri gospodinjskih opravilih. 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5a_05_01.pdf  
 

 
Znam si organizirati delo. 
Pomagam pri opravilih. 

 

 
 
MAT 

Obseg in ploščina lika 

Podrobno preberem razlago v navodilih. 
Ogledam si 2 posnetka. 
SDZ, str.: 41–47. 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5a_05_02.pdf  
 

Vem, kaj je obseg, znam ga 
izračunati. 
Vem, kaj je ploščina, znam jo 
določiti in poznam enote za 
izražanje ploščine. 
 
 
 

 

 
 
SLJ 
 
 
 
 

Opis predmeta 

Rešim naloge v SDZ (str. 32–39). 
Napišem opis predmeta. 
Načrt in opis pošljem učiteljici. 
Vaje za bralno razumevanje. 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5a_05_03.pdf  

Znam napisati opis predmeta ob 
upoštevanju lastnosti takšne 
vrste besedila. 
 
Iz besedila razberem potrebne 
informacije. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5a_05_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5a_05_02.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5a_05_03.pdf


 
 
 
DRU 
 
 

Država Slovenija 

Izdelam miselni vzorec na temo Država Slovenija s poudarkom na eni podtemi. 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5a_0506_04.pdf  

 
Vem, kaj pomeni, da je Slovenija 
republika, kateri so državni 
simboli in prazniki. Znam 
povedati nekaj o prebivalcih 
Slovenije in o Slovencih po 
svetu. Vem, da je Slovenija del 
Evropske unije ter poznam njeno 
vlogo v svetu. 
 

 

 
 
NIT 

Toplotni izolatorji in prevodniki ter živa bitja in toplotna izolacija 

 
Odgovorim na vprašanja za razmišljanje. 
Ogledam si posnetek in preberem snov v učbeniku. 
Naredim zapis v zvezek. 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5a_05_05.pdf  

 

 
Vem, kaj so toplotni izolatorji in 

kaj prevodniki.  

Vem, kako se živa bitja zaščitijo 

pred izgubljanjem toplote. 

 

 

 
 
LUM  

Nenavadna žuželka 

Ustvarim žuželko iz imena. 
Izdelek pošljem učiteljici. 
 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5a_05_06.pdf  

 

 
Natančno sledim navodilom. 
Sem izviren in kreativen. 

 

 
 
GUM 

Se razgibavam ob glasbi. 
Ustvarjam z interaktivnim programom Incredibox (podrobna navodila so v 
prilogi). 
Ustvarjeno gradivo posredujem učiteljici glasbe do 20. 4. 2020. 
 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_05_07.pdf  

 

 
Razvijanje ritmičnega posluha. 
Gibalno izražanje ob glasbi. 
Spodbujanje ustvarjalnega dela 
in dobrega počutja ob glasbi. 
Vzpostavitev stika z učiteljico 
preko elektronske poste. 
 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5a_0506_04.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5a_05_05.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5a_05_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_05_07.pdf


TJA  

Učenci prepišejo mesece iz učbenika na strani 47.  

Prepišejo tudi letne čase in sliko o pomladi iz priložene vsebine. 

 Preberejo besedilo na str. 47 v učbeniku in odgovorijo na vprašanja.  

Hisenu in Rianu ni potrebno odgovoriti na vprašanja na strani 47. 

Učenci preberejo zgodbico in odgovorijo na 3 vprašanja. 

Izdelke pošljite na e-mail: blanka.kes@guest.arnes.si 

 

Povezava do gradiva:  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_05_01.pdf 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_05_02.pdf 

 
Učenci se naučijo mesece, letne 

čase in opis letnega časa. 

Učenci se naučijo novo 

besedišče. 

 

 

ŠPO Pred vadbo opravim uvodno ogrevanje.   

Izvedem obhodno vadbo ob spremljanju vadbe na spodnji povezavi  
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 

ali izvedem vadbo po Spiner predlogi, ki sem jo prejel/a v preteklem tednu. 

V dnevnik športa zapišem spremljanje treh ur športa na domu v obliki tabele, 
kot sem jo prejel/a prejšnji teden. 

Merim srčni utrip pred in po vadbi. 

Izvedem raztezne vaje. 

 

Moram opraviti: 

3x v tem  tednu opravim: 

– Ogrevalne vaje, sklop 

gimnastičnih vaj in obhodno 

vadbo po eni od predlaganih 

vadb iz navodila za ta teden.  

– Telesno vadbo in svoj srčni 

utrip vpišem v dnevnik športnih 

aktivnosti 

 

Dodatno znanje (če želim): 

Grem na vsaj polurni sprehod s 

starši, opravim vaje iz joge, ki jih 

najdem na spodnji povezavi 

 

 

 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=8oGR5xucItI 

 

mailto:blanka.kes@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_05_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_05_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI


 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NIP, 
umetnost 

Naredim nalogo tega tedna po navodilih. 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_05_01.pdf 

Sem natančen in skrbno sledim 
navodilom. 

 

NIP, 
francoščina 

- Naredim naloge preteklih tednov (če tega še nisem storil) in jih pošljem 

učiteljici po e-pošti. 

- Pesmico o zajčku preberem v francoščini in slovenščini. 

- Poslušam francosko pesem, ki jo predlaga učiteljica (dodatna naloga). 

 

Povezava do gradiva: 

NIP_francoscina_4ab5ab6a_05_01.pdf 

 

 

 

Moram znati: 

– Ponovim pesmico. 

– Vadim glasno branje in 

izgovarjavo. 

 

Če želim dodatno znanje: 

– Spoznavam francosko glasbo. 

– Vadim slušno razumevanje. 

 

 

NIP,  

računalništvo 

Ta teden si boš ogledal in preizkusil delovanje pošiljanja elektronske pošte.  

Vsi (oz. skoraj vsi) ste za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita 

pridobili tudi šolski e-mail naslov preko Arnesa.  

Dobili ste liste z vašimi uporabniškimi podatki. 

Tvoja naloga je, da preizkusiš uporabo e-poštnega predala. 

Lahko uporabiš tudi drugega, če ga imaš. Ostali pa uporabite tega preko 

Arnesa. 

 

Za dostop do e-poštnega predala preko Arnesa odpri Internetni brskalnik 

(npr. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ...) in v naslovno 

vrstico vnesi webmail.arnes.si ter nato svoje uporabniško ime in geslo, ki ga 

dobiš na listu. 

 

Če bo vse uspešno, se boš prijavil v spletni portal e-pošte.  

Oglej si predal Prejeto. 

Poskusi sestaviti Novo e-poštno sporočilo in ga poslati obema sošolcema, ki 

 odpreti e-poštni predal 

 odpreti novo e-poštno 

sporočilo 

 dodati naslovnika, glavo 

(naslov), vsebino 

 dodati kopijo e-poštnega 

sporočila nekemu prejemniku 

 poslati e-poštno sporočilo 

 odgovoriti na e-poštno 

sporočilo 

 odpreti in prebrati prejeto 

sporočilo 

 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_05_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_05_01.pdf


sta tvoja soseda pri računalništvu.  

 

V sporočilo vnesi: 

– prejemnike 

– kopije prejemnikov (Kp) 

– naslov e-sporočila (glavo) 

– vsebino 

 

Pazi na ustrezen pogovorni jezik. 

Če sporočilo ni primerno, ga popravi ali prekliči pošiljanje. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


