
UČENJE NA DOMU – 5. a razred 

od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

Pred vami je tabela za delo v tem tednu. Kot je zdaj že običajno, tudi tokrat začnite z GOS (načrt). Vsak petek pa mi po elektronski pošti sporočite, v kakšni 

meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak sta način in oblika prepuščena vam.  

Poleg imate za nekatere predmete posebej dodano povezavo do dokumenta z navodili. 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, preverjanje znanja, …). 

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

 
 
GOS  

Razporejanje časa in vlakna 

Pripravim si načrt za učenje v tem tednu. 
Nadaljujem z raziskovanjem moje teme in pripravljanjem 
miselnega vzorca in predstavitve (drugi od petih tednov). 
 

Povezava do gradiva (stara): 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5a_07_01.pdf  

 
Znam si organizirati delo. 
 
Raziskujem mojo temo o vlaknih, 
delam zapiske. 

 

MAT Pisno deljenje 

Natančno pregledam, ali sem pravilno rešil naloge v SDZ-ju.  
Natančno preberem postopek pisnega deljenja z 
dvomestnim deliteljem, ogledam si posnetke in naredim 
zapis v zvezek ter račune iz posnetka rešim v zvezek.  
Rešim naloge v SDZ-ju na straneh 10–13. 
Rešim še 4 račune in jih pošljem učiteljici na mail. 

 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5a_08_01.pdf  
 

 
 
Znam, pisno deliti z enomestnim in 
dvomestnim deliteljem. 
 
 
 

 

 
SLJ  
 
 
 
 

Samostalnik 

 
Uredim oziroma dopolnim zapiske v zvezku s sličicami in 6. 
točko (prepis in primeri iz posnetkov). 
Ogledam si posnetke z razlago samostalnika. 
Rešim naloge v SDZ-ju na straneh 50–65. 
 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5a_08_02.pdf  

 
Vem, katere besede so 
samostalniki. 
 
Vem, da lahko samostalniku 
določim spol in število. 
 
Vem, kateri so edninski in kateri 
množinski samostalniki.  

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5a_07_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5a_08_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5a_08_02.pdf


 
 
 
DRU 
 
 

Država Slovenija 

Rešim utrjevanje znanja o Sloveniji in preverim, koliko sem 

se naučil z izdelavo miselnih vzorcev in pripravo 

predstavitve:  

https://forms.gle/CexUngaNNpV4i1bQ9 

 

Vprašanja, ki jih rešim narobe, prepišem v zvezek in nanje 

še enkrat odgovorim.  

 

Če še nisem, pošljem učiteljici miselni vzorec na mail. 
 

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  Ocenjevanje znanja (14. 5. 2020, ob 12.00) 

 

 

Učim se za ocenjevanje znanja. 

 

 

TEME za ocenjevanje znanja: 

Zrak 

Zračni tlak 

Veter 

Sonce 

Letni časi 

Vreme 

Toplota in temperatura 

 
 
 

 
Vem, kaj je zrak, kako je sestavljen in 

kakšen je. 

 

Vem, kaj je zračni tlak, kako nastane, 

kaj povzročajo razlike v zračnik tlakih. 

 

Vem, kaj je veter, kako nastane, kako 

ga poimenujemo in kako izkoriščamo. 

 

Vem, zakaj imamo letne čase ter noč 

in dan. Vem, da sončni žarki na Zemljo 

padajo drugače zvečer/pozimi in 

opoldan/poleti. Vem, kaj je osoje in kaj 

prisoje.  

Vem, kakšno vreme prinaša ciklon in 

kakšno anticiklon ter s kakšnim 

zračnim tlakom sta povezana. Poznam 

pomen vremenskih simbolov. 

 

Vem, kaj sta toplota in temperatura. 

Vem, za kaj uporabljamo termometer. 

Vem, kaj je prevajanje toplote, kaj so 

toplotni izolatorji in kaj prevodniki.  

Vem, kako se živa bitja zaščitijo pred 

izgubljanjem toplote. 

 

 

https://forms.gle/CexUngaNNpV4i1bQ9


LUM Solidarnost 

Sledim korakom v navodilih in naslikam »Podam ti roko«. 
 
 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5a_08_03.pdf 
  

Natančno sledim navodilom. 
Vem, katere so tople in katere 
hladne barve. 
Zapolnim celotno površino lista. 
Sem natančen pri barvanju. 

 

GUM  

Ponovim in utrdim petje štajerske ljudske pesmi Mož poseje 
repo. 
Preizkušam ustvarjene kitice od sošolcev in si izberem 
najljubšo. 
Preverim, če sem učiteljici poslal nadaljevanje pesmi Mož 
poseje repo. 
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_08.pdf  
 

 
Znam zapeti pesem Mož poseje 

repo. 

Soustvarjam in se kreativno 

izražam ob izvajanju in ustvarjanju 

novega besedila. 

Ostanem v stiku z učiteljico. 

 

 

TJA Preberem besedilo Colin in Computerland v učb. na str. 46 

in odgovorim na vprašanja. 

Rešujem interaktivne vaje na spodnjih povezavah: 

https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/hs_5/happy_street_5_u

9.html 

https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/tv_programmes_4_5r.ht

ml 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_08_01.pdf  

  

ŠPO - Pred vadbo opravim uvodno ogrevanje.   

 

-Tri krat v tem tednu ponovim in utrdim znanje  atletske 

abecede, nizkega in visokega štarta, izvedem daljši in krajši 

tek  v okolici hiše, na PST-ju v naravi…  

 

 

 

Moram opraviti                   

2x v tem  tednu opravim: 

-ogrevalne vaje 

-utrdim znanje atletske abecede, 

nizkega in visokega štarta 

-opravim daljši in krajši tek v okolici 

hiše, PST-ja, naravi, … 

-po končani vadbi opravim raztezne 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5a_08_03.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_08.pdf
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/hs_5/happy_street_5_u9.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/hs_5/happy_street_5_u9.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/hs_5/happy_street_5_u9.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/tv_programmes_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/tv_programmes_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/tv_programmes_4_5r.html
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_08_01.pdf


Sledim navodilom na povezavi 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-

6/SPO_5AB_08.pdf 

-V dnevnik športa zapišem spremljanje športnih aktivnosti v 

tem tednu in na kratko zapišem nova teoretična znanja, ki 

sem jih osvojil/a 

-Merim in spremljam srčni utrip pred in po vadbi. 

vaje 

-Merim in spremljam srčni utrip 

pred in po vadbi 

-uredim DNEVNIK ŠPORTA, ga 

dopolnim, če je potrebno 

-V dnevnik zapišem elemente 

atletske abecede. 

 
Dodatne vaje (če želim): 

 
Vsak dan poskrbim za aerobno 

vadbo. 

 

DOD Rešim interaktivne vaje na spletni povezavi. 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOD_5_08_01.pdf  

 

Znam pravilno zapisati težje 
zapisljive besede. 

 

DOP   
Ponovim pravila o zapisu zemljepisnih lastnih imen.  

Rešim naloge.  

 
Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_08.pdf  
 

Znam pravilno zapisati slovenska 

eno-/večbesedna zemljepisna 

lastna imena. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_08.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_08.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOD_5_08_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_08.pdf


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NIP, umetnost Ocenjevanje: 

Izdelam likovni izdelek z natančnim upoštevanjem navodil, 

ki jih najdem na spodnji povezavi in ga pošljem učiteljici na 

mail (jasmina.melavc@guest.arnes.si). 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/UME_456_07_01.pdf  
 

Sem natančen in skrbno sledim 
navodilom. 

 

NIP, francoščina - Poslušam posnetek na spletni povezavi ter ponovim 
družinske člane in živali. 
 
- Naučim se povedati, da imam nekaj ali nekoga rad/a. 
 
- Poslušam posnetek v gradivu (na šolskem dvorišču).  
 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_01.pdf  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_02.mp4  

Moram znati: 

- Utrjujem besedišče za družinske 
člane in živali. 
- Naučim se glagolsko obliko j’aime 

(rad/a imam) 
- Vadim kratke pogovore 
(pozdravim, predstavim se, povem, 
kako se počutim). 
 
 
Če želim dodatno znanje: 

/ 
 

 

NIP, 
računalništvo 

Nadaljujte z izdelovanjem prezentacije v PowerPoint-u. 

Dodajte še: 

- številko diapozitivov 

trak  jeziček Vstavljanje  razdelek Besedilo  gumb 

Glava in noga 

Obkljukaj možnost pred Številka diapozitiva. 

Potrdi s klikom na gumb Uporabi za vse (diapozitive) ali 

Uporabi (samo za trenuten diapozitiv, ki ga urejaš). 

 

- opombe  

Uporabimo, če želimo dodati komentar, dodatno razlago k 

Znati morate: 

 dodati številko diapozitiva 

 dodati opombe diapozitivu / 

prosojnici 

 dodati naslovnico 

 zamenjati temo diaprojekciji 

 zamenjati različico teme 

 shraniti predstavitev kot novo 

predstavitev (ki ima drugačno 

temo) 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_07_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_07_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_02.mp4
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_08_02.mp4


posameznem diapozitivu. Opombo zapišemo pod 

diapozitivom v polje, kjer dodajamo opombe. 

Če polja pod diapozitivom / prosojnico ne vidiš, na traku 

klikni: 

zavihek Ogled  razdelek Pokaži  gumb Opombe. 

Dodaj opombe pod dvema diapozitivoma. 

 

- naslovnico  

Kdor je še ni dodal. 

Na njej naj bo: ime predstavitve, ime priimek (lahko samo 

ime), razred, šola, šolsko leto. 

 

Poskusi tudi razne teme in različice tem (barvne …). 

Dobiš jih na traku  zavihek Načrt  področje Teme 

Desno od njih so Različice. 

Izberi dve primerni in shrani isto predstavitev v njih. 

Uporabi: 

Datoteka  Shrani kot 

V eni od njih spremeni še Različico. 

 

Ko boste imeli predstavitev (oz. več različic) predstave 

končane, mi jo pošljite na e-mail naslov 

sandi.cof@guest.arnes.si v pregled. Na kratko bom 

predstavitve pregledal in podal kakšno povratno informacijo, 

da jih boste lahko izboljšali in popravili kakšne napake.  

Nekateri ste predstavitev že lepo izdelali. Pohvalno. 

 

           

 

 

 

 

 

mailto:sandi.cof@guest.arnes.si

