
UČENJE NA DOMU, 5. b 

20. 4. – 24. 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 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.       

 

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

MAT 1. in 2. ura 
Preveri rešitve iz prejšnjega tedna.  
V zvezek nariši 1 cm2 in 1 dm2. Iz papirja izdelaj 1 m2. 
 
3. ura 
Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 46. 
Reši naloge na str. 47. 
 
4. ura 
Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 48. 
Reši naloge na str. 49. Naredi zapis v zvezek.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_06.pdf  
 

Vem, kaj je ploščina. 
Poznam enote za izražanje 
ploščine.  
Znam izračunati ploščino.  

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_06.pdf


 

SLJ 
 
 
 
 

1., 2. in 3. ura 
Preveri rešitve iz prejšnjega tedna.  
V DZ reši naloge na str. 40-45. 
Oglej si video posnetek.  
 
4. in 5. ura 
Berilo, str. 74-76, Slavko Pregl: Pomladna tiščanja 
Tiho in glasno branje.  
Razlaga besed.  
Odgovori na vprašanja. 
Napiši pesem, stran v dnevniku ali dvogovor.   
Izdelek pošlji na moj e-naslov.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5b_06.pdf  
 

Berem in poslušam z 
razumevanjem. Znam 
poiskati 
informacije v besedilu. 
 
Tekoče in doživeto berem 
besedilo. Znam napisati 
pesem, zapis v dnevniku oz. 
dvogovor.  
 

 

 
DRU 
 
 
 
 

1. ura 
Izdelaj časovni trak. 
Izdelek pošlji na moj e-naslov.  
 
2. in 3. ura 
Preveri svoje znanje.  
Reševanje nalog.  

 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_06.pdf  
 

Poznam temeljna 
zgodovinska obdobja in 
dogajanja iz slovenske 
preteklosti.   

 

NIT 
 
 
 

1., 2. in 3. ura 
Igra z radirko. 
Preberi besedilo v učbeniku na str. 82 in 83. 

Vem, da vsako telo zavzema 
prostor.  
Vem, da se nestisljivim 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5b_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_06.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

Izvedi eno dejavnost na str. 83. 
Merjenje prostornine z merilno posodo (če jo imaš).  
Naredi zapis v zvezek.   
Preveri rešitve s prejšnjega tedna.  
 

Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5b_06.pdf  
 

snovem prostornina 
ohranja, tudi če jih 
prelijemo oz. presipljemo. 
Vem, da gre v posodo tem 
več snovi, 
čim večjo prostornino ima 
posoda in čim bolj 
snov stlačimo. 

LUM 1. in 2. ura 
Izdelaj gregorčka iz odpadne embalaže ali naravnih materialov.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_06.pdf  
 

Znam izdelati recikliran 
izdelek. Sem ustvarjalen in 
iščem izvirne likovne 
rešitve.  

 

GUM Se razgibavam ob glasbi. 
Naučim se plesno koreografijo (1. primer v prilogi) na skladbo We will rock 
you. 
Preverim, če sem učiteljici poslal Incredibox skladbo. 
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_06_priloga.pdf  
 

Gibalno se izražam ob 
glasbi.  
Znam zaplesati ob video 
posnetku koreografijo na 
pesem We will rock you. 

 

GOS in 
ODS 

Napiši 3 primere in 3 predloge o varovanju okolja.  
Nariši zabojnike in pravilno razvrsti odpadke. 
Oglej si video prispevek.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_ODS_5b_06.pdf  
 

Znam poiskati rešitve oz. 
predloge za zmanjšanje 
odpadkov. Znam ločevati 
odpadke.  

 

TJA Prepišem besede, ki označujejo poklice v zvezek za angleščino in ustrezno Naučim se pesem in  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5b_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_06_priloga.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_ODS_5b_06.pdf


prevedem. 
Napišem še dodatne besede, ki označujejo poklice, ki so na straneh od 49 
do 55 v učbeniku. 
Poslušam pesmico na spodnji povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=0M-K710RmZw&t=28s  
 
Rešim križanko v DZ na strani 60. 
 
Povezava do gradiva: 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_06_01.pdf  
 

poimenovati poklice. 

ŠPO - Pred vadbo opravim uvodno ogrevanje.   
-Tri krat v tem tednu izvedem tek v naravi in opravim krepilne in sprostilne 
vaje po navodilih iz  
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPORT_5AB_06.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. 
 
Dodatno znanje (če želim): 
Vsak dan poskrbim za aerobno vadbo. 

3x v tem  tednu opravim: 
-ogrevalne vaje 
-tek v naravi, v okolici hiše, 
.. s krepilnimi vajami 
-sprostilne vaje 
-Merim in spremljam srčni 
utrip pred in po vadbi 
-uredim DNEVNIK ŠPORTA, 
ga dopolnim, če je potrebno 
-V dnevnik zapišem pomen 
aerobne in anaerobne 
vadbe in dihanja 

 
 
 
 

 

NIP FRA Rešim test iz francoske bralne značke (knjiga Mamie Pétronille et le ruban Moram znati: 
Ponovim besedišče in 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0M-K710RmZw&t=28s
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPORT_5AB_06.pdf


jaune) in ga pošljem učiteljici po e-pošti najkasneje do srede, 6. maja 2020. 

Povezava do gradiva: 

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

6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf  

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

6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip  

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

6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip  

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

6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc  

vsebino zgodbe za bralno 
značko. 
 
Če želim dodatno znanje: 
Ponovno poslušam 
posnetek zgodbe za bralno 
značko. 
Prelistam oz. preberem 

knjigo za bralno značko. 

NIP ITA Izdelam učne kartice, domine, bingo ali poljubno igro, da ponovim besede 

za ukaze. 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_4AB5B6AB_06_01.pdf  

 

Razumem in znam uporabiti 

nekaj preprostih ukazov 

oziroma navodil. 

 

NIP UME Če mi prejšnji teden ni uspelo začeti ali samo dokončati naloge, jo naredim 

ta teden po navodilih, ki sem jih že prejel. 

Povezava do gradiva: 

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

Sem natančen in skrbno 

sledim navodilom. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_4AB5B6AB_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_05_01.pdf


DOD Napišem svoje poglavje. 

Berem in komentiram poglavja sošolcev. 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/5r_dodatni_06.pdf  

Samostojno napišem 

zaokroženo besedilo. 

Upoštevam jezikovno 

pravilnost. 

 

 

DOP Rešim naloge.  

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_06.pdf  

Prepoznam pravopisne 

napake ter jih odpravim. 

Izberem pravilno različico 

predlogov z/s in k/h. 

Nadaljujem povedi.  

 

NIP RAČ 

5ab 

Ta teden si boste ogledali program za pisanje računalniških predstavitev Microsoft 

PowerPoint oz. kdor ga nima pa kakšen brezplačen program, kot je npr. 

OpenOffice.org Impress. 

 

Program poiščite v meniju Start. 

Start → Vsi programi (oz. so že odprti) in pod črko P se nahaja program 

PowerPoint. 

Odprite novo predstavitev. 

Naredite enostavno predstavitev. Izberite si poljubno temo:  

npr. predstavitev (turističnega) kraja, znamenitosti, obrti, izdelka, športa, kmečke 

panoge oz. po želji. 

Naredite kratko predstavitev (1 diapozitiv za naslovnico in od 3-5 ostalih 

diapozitivov). Toliko, da se naučiti in vadite osnovne stvari v PowerPoint-u. 

 

Dodajajte diapozitive: 

Znati morate: 

• odpreti program 

PowerPoint 

• začeti novo predstavitev 

• ustvariti naslovnico 

• dodajati diapozitive 

• napisati naslov in kratko 

vsebino 

• dodati sliko 

• napisati diapozitiv z viri 

 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/5r_dodatni_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_06.pdf


na levi strani → desni klik in dodaj diapozitiv. 

 

Diapozitivu na vrhu napišite kratek naslov in vsebino. 

Vsebina naj bo kratka. Če je možno, naj bo po točkah (alinejah). 

 

Smiselno dodajte kakšno sliko, ki jo poiščite npr. na Internetu (z brskalnikom in 

iskalnikom: Google, Bing, Yahoo, pri čemer sliko shranite na računalnik v mapo 

Slike in jo nato v PowerPointu vstavitev) ali pa iz svojih arhivov.  

 

Lahko dodate tudi povezavo na kakšno spletno stran, kjer si gledalec, lahko 

ogleda, če želi dodatne informacije. 

 

Opomba: Če neko sliko, besedilo … iz nekje vzamemo, moramo zapisati vir, od kje 

smo to dobili. Ampak tu bomo, ker se šele učimo uporabe, vmesno navajanje 

izpustili (da ne bo pretežko), razen, če želite in znate to navesti. 

 

Vire boste dodali kar na zadnjem diapozitivu v alinejah. 

 

 


