
UČENJE NA DOMU, 5. b 

11. 5. – 15. 5. 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 kolikšni meri ste cilj dosegli. Vsak 

petek pa učenci od 1. do 5. razreda sporočite razredniku po elektronski pošti, v kolikšni 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 Preveri rešitve nalog iz prejšnjega tedna.  
 

Preveri svoje znanje. Reši naloge in jih pošlji na moj e-naslov.  
 
Oglej si video posnetke.  
Naredi zapis v zvezek.  
Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 12. 
Reši naloge na str. 12 in 13.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_08.pdf  
 

Znam matematično 
načrtovati kvadrat in 
pravokotnik. Znam 
izračunati ploščino in obseg 
lika.  
 
Znam pisno deliti z 
dvomestnim številom.  

 

SLJ 
 
 
 
 

Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 40 in reši naloge na str. 46-49.  
 

5. naloga: Napiši opis z naslovom Spuščanje luči v vodo. Besedilo ustrezno 
členi na odstavke. Opis pošlji na moj e-naslov.  
 

Berem in poslušam z 
razumevanjem. Znam 
poiskati informacije v 
besedilu. Znam napisati opis 
ljudskega običaja. 
 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_08.pdf


DRU 
 
 
 
 

Ocenjevanje: Izdelaj predstavitev o Sloveniji.   
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_07.pdf 
 
Preberi besedilo v učbeniku na str. 95.  
Oglej si videoposnetka.  
Odgovori na vprašanja.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_08.pdf  
 
 

Seznanjen sem z načini 
ocenjevanja. Samostojno 
pripravim predstavitev.    
 

Poznam pomen državnih 
praznikov.  

 

NIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preberi besedilo v učbeniku na str. 84 in 85.  
Naredi zapis v zvezek. 
Odgovori na vprašanja na str. 84 in 85.  
Nariši in izpolni preglednico.  
Napiši, katere snovi shranjujemo v določeni embalaži.  
 

Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5b_08.pdf  

Vem, da snovi glede na 
njihove lastnosti 
shranjujemo v različnih 
posodah. 

 

LUM Ocenjevanje:  Izdelam izdelek z upoštevanjem navodil.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_07.pdf 
 
 

Sem ustvarjalen in natančen 
ter iščem izvirne likovne 
rešitve.  

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_07.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_08.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIT_5b_08.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_07.pdf


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. 

 

GOS  Ocenjevanje: Izdelaj predstavitev o tekstilnih izdelkih.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5b_07.pdf 
 
 

Seznanjen sem z načini 
ocenjevanja. Samostojno 
pripravim predstavitev.    

 

ODS  Učiteljici napiši poročilo o doseganju ciljev in pošlji naloge za SLJ, MAT, 
LUM ter TJA.  
Izdelaj verigo uspehov.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/ODS_5b_08.pdf  
 

Znam vrednotiti svoje 
znanje. Skrbno in redno 
opravljam naloge ter jih 
pošiljam učiteljici v pregled.  

 

TJA Ocenjevanje: http://www.osbezigrad.com/db/osbezigrad/file/5.%20b.pdf 
 
Preberem besedilo Colin in Computerland v učb. na str. 46 in odgovorim na 
vprašanja. 
Rešujem interaktivne vaje na spodnjih povezavah: 
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_08_01.pdf 
 

Znam odgovoriti na 
vprašanja o zgodbici. 
Znam rešiti interaktivne 
vaje, ki se nanašajo na 
zgodbo in  televizijske 
oddaje. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_08.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5b_07.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/ODS_5b_08.pdf
http://www.osbezigrad.com/db/osbezigrad/file/5.%20b.pdf
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…  
Sledim navodilom na povezavi: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_5b_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. 
 
Dodatno znanje (če želim): 
Vsak dan poskrbim za aerobno vadbo.  
 
 
 
 

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 vaje 
-Merim in spremljam srčni 
utrip pred in po vadbi 
-uredim DNEVNIK ŠPORTA, 
ga dopolnim, če je potrebno 
-V dnevnik zapišem 
elemente atletske abecede. 

 

NIP FRA - 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  

- 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). 
 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_5b_08.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


NIP ITA Izdelam igro ali drug učni pripomoček, s katerim ponovim letos predelano 

snov. 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_456_08.pdf  

 

Znam besede za barve, 

živali, sadje, hrana, 

zelenjavo, oblačila, šolo, 

uro, letne čase, dele telesa. 

Če želim, lahko vključim 

tudi poljubne druge besede 

ali povedi, ki jih znam. 

 

NIP UME 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. 

 

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/NIP_ITA_456_08.pdf
mailto:jasmina.melavc@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_07_01.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


NIP RAČ 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 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 

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) 

 

 

mailto:sandi.cof@guest.arnes.si


pregledal in podal kakšno povratno informacijo, da jih boste lahko izboljšali in 

popravili kakšne napake.  

Nekateri ste predstavitev že lepo izdelali. Pohvalno. 

 


