
UČENJE NA DOMU, 5. b 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Dragi učenci in učenke! V tem tednu boste izvedli dva dneva dejavnosti, in sicer športni in naravoslovni dan. Prijetno delo vam želim!       

V zadnji koloni je prostor za samovrednotenje. Vsak petek 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.  
 
Oglej si video posnetke.  
Naredi zapis v zvezek.  
Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 14. 
Reši naloge na str. 15 in 16. Nalogo na str. 16 pošlji na moj e-naslov.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_09.pdf  
 

Znam pisno deliti z 
dvomestnim številom.  

 

SLJ 
 
 
 
 

Preveri rešitve iz prejšnjega tedna.  
 

Oglej si predstavitev o samostalnikih. 
Naredi zapis v zvezek. 
V delovnem zvezku reši naloge na str. 50-53. 
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5b_09.pdf  
 
 

Vem, kaj so samostalniki.  
 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/MAT_5b_09.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_5b_09.pdf


DRU 
 
 
 
 

Ocenjevanje: Izdelaj predstavitev o Sloveniji.   
 
Izdelek pošlji na moj e-naslov do 21. 5.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_07.pdf 
 
 

Seznanjen sem z načini 
ocenjevanja. Samostojno 
pripravim predstavitev.    
 

 

 

NIT 
 
 

Naravoslovni dan: Ljubljansko barje 
 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NAR_5ab_09.pdf  

Vem, kje leži Ljubljansko 
barje in znam našteti nekaj 
značilnosti za območje. 
 
Vem, kdo so bili koliščarji, 
kako in kje so živeli. 
 

 

LUM Izdelam kip iz aluminijaste folije ali iz papirja.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_09.pdf  
 
 

Sem ustvarjalen in natančen 
ter iščem izvirne likovne 
rešitve.  

 

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_09_01.pdf  
 
 

Znam zapeti pesem Mož 
poseje repo. 
Soustvarjam in se kreativno 
izražam ob izvajanju in 
ustvarjanju novega 
besedila. 
Ostanem v stiku z učiteljico.  

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DRU_5b_07.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NAR_5ab_09.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_5b_09.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_5ab_09_01.pdf


GOS  Ocenjevanje: Izdelaj predstavitev o tekstilnih izdelkih.  
 
Izdelek pošlji na moj e-naslov do 21. 5.  
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5b_07.pdf 
 
 

Seznanjen sem z načini 
ocenjevanja. Samostojno 
pripravim predstavitev.    

 

TJA Rešim 1. in 2. nalogo v DZ na strani 66. 
 
Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_09_01.pdf  
 

Znam opisati vsakodnevne 
dejavnosti in pri tem 
uporabiti navadni sedanjik. 

 

ŠPO Naloge: 
 -Pred vadbo opravim uvodno ogrevanje.   
-Tri krat v tem tednu ponovim in utrdim znanje  atletske abecede, meta 
žogice ali žvižgača, skoka v daljino z mesta in skoka v višino. 
Sledim navodilom na povezavi: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_09.pdf  
 
-V dnevnik športa zapišem spremljanje športnih aktivnosti v tem tednu in 
na kratko zapišem nova teoretična znanja, ki sem jih osvojil/a 
 
Športni dan – Pohod po poti ob žici 
En dan v tednu si rezerviraj za pohod. Pohod lahko opraviš tudi med 
vikendom. Poskrbi za primerno športno obutev, oblačila in zadostno 
količino vode. 
Običajno prehodimo traso KT-3: Bežigrad do KT-4: Jarše. Lahko si izberete 
tudi drugo traso. Na pohodu upoštevajte zdravstvene varnostne ukrepe.  
https://www.pohod.si/PotObZici.aspx 

V tem  tednu opravim: 
-3 x ogrevalne vaje 
-3 x utrdim znanje atletske 
abecede, meta žogice ali 
žvižgača, skoka v daljino z 
mesta in skoka v višino. 
-3 x po končani vadbi 
opravim raztezne vaje 
-pričnem z izdelavo žogic 
-uredim DNEVNIK ŠPORTA 
in vanj zapišem nekaj 
osnovnih podatkov o metih 
in skokih. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_5b_07.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_5ab_09_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPO_5AB_09.pdf
https://www.pohod.si/PotObZici.aspx


NIP FRA - Ponovno poslušam posnetek v gradivu preteklega tedna (na šolskem 

dvorišču). 

- Preberem zapis v gradivu tega tedna. 

- Preberem tri kratke dialoge. 

- Zapišem svoj dialog. 

- Poslušam pesem (dodatna naloga). 

Povezava do gradiva: 

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

6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_09_01.pdf  

Moram znati: 
- Ustno in pisno vadim 
kratke pogovore 
(pozdravim, se predstavim, 
povem, kako se počutim). 
 
Če želim dodatno znanje: 
Vadim slušno razumevanje 

in izgovarjavo. 

 

NIP ITA Preberem pravljico v sliki in besedi Cappuccetto rosso (Rdeča kapica). 

Povezavi do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_456_09_01.pdf  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_456_09_02.pdf  

Razumem besede iz 

pravljice Rdeča kapica. 

 

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. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_09_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_09_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_456_09_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_456_09_02.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_07_01.pdf


DOD Rešim interaktivne vaje na spletni povezavi. 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/5b_dodatni_pouk_09_01.pdf  

Znam uporabiti malo in 

veliko začetnico. 

 

DOP Utrjevanje pisnega deljenja z dvomestnim številom.  

Ogledam si videoposnetke in rešim račune.  

Povezava do gradiva: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_09.pdf  

Znam pisno deliti z 

dvomestnim deliteljem.  

 

NIP RAČ V programu Scratch naredim program, ki ob pritisku na tipko 'i' izriše črko I 

v dani obliki in velikosti. 

Naredim izris še ene lahke črke ali številke po izbiri. 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NRA_5_Izris_crk_09_01.pdf  
 
Izdelek (program) shranim, preverim njegovo delovanje. Pritisnem 

ustrezno tipko in pogledam, ali dobim pravilen izris.  

Popravljam program. 

Končno rešitev (tudi, če je delna) pošljem na e-mail naslov 

sandi.cof@guest.arnes.si . 

Nekaj podobnega bo potrebno sprogramirati tudi kasneje za (višjo) oceno 

poleg PowerPoint prezentacije. 

Uporabljati ukaze: 

• pojdi za ____ korakov 

• obrni se v smer levo / 
desno za ____ stopinj  

• obrni se v smer 

• razširitev → Svinčnik: 
spusti pero, dvigni pero, 
izbriši vse 

• vstaviti dogodek ob 
pritisku na tipko ___ 

• dodati programsko kodo 
na dogodek 

• pravilno sestaviti 
zaporedje ukazov v 
smiseln program 

 

 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/5b_dodatni_pouk_09_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/DOP_5ab_09.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NRA_5_Izris_crk_09_01.pdf
mailto:sandi.cof@guest.arnes.si

