
UČENJE NA DOMU, 5. b 

6. 4. – 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 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.       

Najprej preverite navodilo pri ODS in GOS, saj si boste lažje organizirali čas. Podrobnejša navodila najdete v dokumentih za posamezne 
predmete. 

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

MAT 1.ura  
Utrjevanje znanja o geometrijskih pojmih. 
Preveri rešitve v DZ 38-39. 
 
2. in 3. ura 
Zapis v zvezek: Načrtovanje kvadrata in pravokotnika.  
DZ 36-37. 
Reševanje nalog.  
 
4. ura 
Zapis v zvezek: Obseg likov.   
DZ str. 40-41 
Reševanje nalog.  
 

Poznam geometrijske 
pojme: ravnina, točka, 
daljica, premica, poltrak, 
pravokotnost, 
vzporednost. 
 
Znam matematično 
načrtovati kvadrat in 
pravokotnik (geotrikotnik 
in šestilo). 
 
Znam izračunati obseg 
lika.  

 



Utrjevanje 
Reševanje nalog v RJI.  
 
 
 

 
SLJ 
 
 
 
 

1. ura  
Preveri rešitve v DZ na str. 28-31. 
Opis rastline.  
 
2. in 3. ura 
Reševanje nalog v DZ na str. 32-34.  
Risanje predmeta, zapis ključnih besed in bistvenih podatkov.  
 
4. ura  
Reševanje nalog v DZ na str. 36-37.  
 
5. ura 
Milan Dekleva: Mehke snežinkaste pesniške race 
Izražanje občutkov.  
Tiho in glasno branje.  
Razlaga besed.  
Iskanje rim.  
Odgovori na vprašanja. 
Poustvarjanje (pesem, zgodba ali doživljajski spis).  
 
 

Znam napisati opis 
rastline ob upoštevanju 
lastnosti take vrste 
besedila. 
 
Poznam ključne besede za 
opis predmeta. Znam 
napisati bistvene podatke 
za določen predmet. 
 
Berem in razumem 
besedilo. Znam poiskati 
informacije v besedilu.  
 
Vem, kako je sestavljena 
pesem in to upoštevam 
pri pisanju poezije.  
 
Znam napisati doživljajski 
spis.  
 
 

 

 
DRU 
 

1.ura 
Branje besedila v učbeniku na str. 91-92. 
Reševanje nalog.  

Poznam slovenske 
zgodovinske dežele.  
 

 



 
 
 

 
2. in 3. ura 
Branje besedila v učbeniku na str. 93-94.  
Reševanje nalog.  

 
 

Poznam izume moderne 
dobe. Poznam razlike 
med gospodarsko 
razvitimi državami in 
državami v razvoju oz. 
probleme sodobnega 
sveta. Vem, del katere 
države je bila Slovenija 
pred osamosvojitvijo.  

NIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ura 
Branje besedila na str. 74 in 75.  
Odgovori na vprašanja.  
 
2. ura 
Branje besedila na str. 76 in 77. 
Odgovori na vprašanja.  
 
3.ura 
Utrjevanje snovi.  

Vem, kaj so goriva, kaj 
potrebujemo za gorenje 
in kaj nastaja pri gorenju.  
 
Vem, kako ravnam v 
primeru požara.  
 
Vem, kaj so toplotni 
izolatorji in prevodniki, 
kaj je toplota, kaj je 
temperatura. Poznam 
enoto in napravo za 
merjenje temperature.  

 

LUM 1. in 2. ura 
Naslikaj smejalno palačo ali izdelaj velikonočno jajce.  
 
 

Pri slikanju uporabljam 
toplo-barvni kontrast.  
 
Rišem vzorce.   
 

 

GUM 1.ura 
Intervju.  
 

Spoznavam glasbo v 
preteklosti. 
 

 



2. ura 
Petje znanih pesmi in igranje na priložnostna glasbila.  
  

Z improviziranimi 
inštrumenti spremljam 
petje. 

GOS in 
ODS 

Razporejanja časa – dnevnik učenja.  
 
 
 

Znam si organizirati delo.  

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 (če želim): 
Greš na vsaj polurni 
sprehod s starši, opraviš 

 



vaje iz joge. 
NIP FRA 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. 
 

 

NIP ITA Poslušam posnetek na youtubu, zapišem besede, ki jih že poznam. Pozoren sem 
tudi na tiste, ki jih ne poznam, jih poskusim zapisati in sklepati o pomenu.   

Pošljem jih učiteljici v vpogled, nato pa na spletu poiščem njihov pomen. 

 

Utrjujem že znane 
besede. 

Iščem pomen novih z 
uporabo slovarja. 

 

NIP UME Nadaljujte oziroma če še niste, začnite z ustvarjanjem izdelka s kombinacijo 
slikanja ali risanja ter mečkanja, gubanja, rezanja in lepljenja papirja. Navodila 
ste dobili že prejšnji teden. 

Uporabiš 2 likovni tehniki.  

NIP RAČ Sledi navodilom na spletu, ki bodo objavljena v petek. 
Izdelaj program v Scratch-u po navodilih. 
Program vmes preizkušaj, dopolnjuj in shranjuj. 
Na koncu ga obvezno shrani v svojo mapo na računalniku. 
Rešitev lahko pošlješ učitelju. 

Uporaba programerskih 
ukazov v programu 
Scratch. 

 



Spodaj prilagam koristne in brezplačne povezave, na katerih najdeš dopolnilne in dodatne vsebine za učenje.  

Nasveti za uspešno delo od doma: https://www.youtube.com/watch?v=7k4BSSObzig.  

Spletne naloge za vse predmete  

https://www.radovednih-pet.si/  

http://devetka.net/  

https://interaktivne-vaje.si/  

https://www.ucimse.com/ 

Slovenski jezik 

Spletni slovarji: https://fran.si/ 

Naravoslovje 

Spletni učbenik z nalogami: https://eucbeniki.sio.si/nit5/index.html 

Poskusi in druge dodatne vsebine o vodi: http://www.cevko.si/ 

Poskusi: https://www.mladinska.com/moj_planet/poskusi  

Hiša eksperimentov: https://www.he.si/e-ksperimenti 

Kolesarski izpit: https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucenje-na-daljavo/ 

Matematika 

Spletni učbenik z nalogami: https://eucbeniki.sio.si/mat5/index.html 



Spletne naloge z razlago: https://www.e-um.si/ 

Tekmovanje Kenguru – spletno reševanje nalog: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

Družba 

Varna raba interneta (igre in video vsebine): https://otroci.safe.si/ 

Kartografija: http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os 

Spletne naloge o Evropski uniji: https://europa.eu/learning-corner/play-games_sl?your_age=All&topic=All 

Narodni muzej: https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave 

Etnografski muzej: https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-predmetov 

Likovna umetnost 

Moderna galerija: http://www.mg-lj.si/si/zbirke/ 

Narodna galerija: https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka 

Angleščina 

Interaktivne vaje: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=si&selLanguage=en  

Šport 

Družabna igra Človek, razmigaj se (za tisk): http://www.razgibajmoljubljano.si/wp-content/uploads/2020/03/DRUZABNA-IGRA-a4.pdf 

 

 


