
BŠ, SLOVENŠČINA – Znanka ali uganka 5 
Tedenska naloga (oddaj v petek, 29. 5. 2020) 
 
V zvezek in DZ zapiši: sreda , 27. 5. 2020 

 

V tem tednu boste spoznali RADIJSKI SPORED in ponovili samostalnik. Upam, da 

niste vsega pozabili. Če ne pa pokukajte malo za nazaj. 

 

1. Predstavi, kaj je RADIJSKI SPORED na tvoj način – zapiši razlago. 

2. Reši naloge o samostalniku in pridevniku. Torej v tem delu se že vračamo k 

ponavljanju in utrjevanju letošnje snovi. 

 

 

NALOGE ZA SAMOSTALNIK: 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html 

 

Koliko nalog naj rešiš? Moj odgovor je: »Več znaš, več veljaš.« 

 

NALOGE ZA PRIDEVNIK: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_pridevnik.htm 

 
 https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm 

 

NALOGE ZA PRIDEVNIK IN SAMOSTALNIK: 
IN ŠE IZZIV… ZA TISTE, KI NISTE POZABILI, KAJ JE GLAGOL (vprašalnica: Kaj kdo dela? – npr. sedim, 

pišem, se pogovarjam, razmišlja – NAŠTELA SEM GLAGOLE) 

 
https://www.uciteljska.net/kvizi/match/glprsam1.htm 

 

 

BŠ, GOSPODINJSTVO – tedenska naloga (do 3. 6.) 
 

V zvezek zapiši: sreda , 27. 5. 2020 

 

Čakam še 4 domače naloge – glej navodila prejšnjega tedna. Dvema učenkama 

hvala za ideje in domiselnost. Zelo sem uživala. Nisem še naredila vse domače 

naloge. Takoj, ko uspem, pošljem dokaze. 

 

Danes pa gremo še malce k oblačilom. Zelo pomembno se mi zdi, da boste znali 

(verjamem, da nekateri že znati) sodelovati pri nakupu oblačil. 

 

Napiši naslov: OZNAČEVANJE VELIKOSTI ŠTEVIL 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_pridevnik.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/match/glprsam1.htm


Prepiši razlago: 

 

Pomembno je, da znamo izbrati pravo velikost. VELIKOSTI SO OZNAČENE 

S ČRKAMI ALI ŠTEVILKAMI listku – etiketi, ki je všita na hrbtnem delu ovratnika ali 

na notranji strani puloverja ob strani. 

 

1. S ŠTEVILKAMI: 

 

• različne so za: 

o otroke – običajno so označene s cm – glede na velikost (npr.: 164 cm – 

to je za približno povprečnega 14, 15 – letnika, dojenčki imajo oblačila 

velikosti 56 cm. Nedonošenčki celo 40 cm in manj. 

 

o moške: od 46 (za zelo suhe) pa do 56 (to so moški močnejše postave) 

 

o ženske: od 34 (včasih celo 32) – zelo suhe in majhne ženske pa vse 

do 50 (to so kar precej močne ženske) 

 

2. S ČRKAMI (so kratice angleških besed): 

X – ekstra (zelo) 

S – small (majhno)  XS – zelo majhno  XXS –  

M – medium (srednje veliko) 

L – large (veliko) 

XL – zelo veliko 

XXL –  

XXXL -  

 

DOMAČA NALOGA: 

 

• Pri zgornjem zapisu (oznake velikosti s črkami) dopolni manjkajoče. 

 

• Poišči hlače in majico ali pulover ali srajco in nogavice vseh tvojih družinskih 

članov in zapiši številke njihovih oblačil. 

 

Npr.:  

1. Živa (hčerka), hlače: 158 cm, majica XS, nogavice 35 -38 

 

Odpri spodnjo povezavo in se pomakni na str. 70. 

http://www.i2-lj.si/wp-content/uploads/2020/03/Gospodinjstvo-5-SDZ.pdf 

 

 

 

http://www.i2-lj.si/wp-content/uploads/2020/03/Gospodinjstvo-5-SDZ.pdf


Po natančno prebranem besedilu odgovori na naslednja vprašanja. 

 

1. Vsa oblačila v trgovinah morajo imeti všite ali viseče etikete. 

Po alinejah naštej, katere podatke si našel na kosu oblačila tvojih članov (izberi si 

enega). 

 

2. Reši 10. nalogo. Vprašanja prepiši Z ZELENO BARVO. 

 

 

BŠ, ŠPORT 

SKOK V VIŠINO 

Oglej si posnetek in poskušaj še ti: SKOK V VIŠINO. 

BŠ, DRUŽBA – tedenska naloga (do 3. 6.) 
 

V zvezek zapiši: sreda , 27. 5. 2020 

 

V naslednjem tednu – do ponedeljka, 3. 6. boste rešili učne liste, s katerimi boste 

zgolj preleteli, kaj vse so še poskušali Slovenci narediti za svojo samostojnost. 

 

In tako bomo zaključili s poglavjem Zgodovina Slovencev. Naslednji teden bomo 

namenili ponavljanju in utrjevanju tega poglavja. 

 

NAVODILO: 

Na vsakem učnem listu pobarvaj NASLOV Z RDEČO BARVO. 

 

Nato ga reši in prilepi v zvezek. Upam, da za tiste, ki nimate tiskalnika, ne bo preveč. 

 

Lahko pa počakate do ponedeljka, ko se verjetno – to nam povejo danes, vidimo v 

šoli. 
 

BŠ, GUM 
Danes boš spoznal ljudsko pesem iz Porabja: ENO TAKŠO BI RAD. Poišči na 
zemljevidu, v kateri sosednji deželi se nahaja to področje.  
 
Besedilo pesmi zapiši v zvezek. 
 
Nauči se jo ob posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=DpotTfjRUSg 

Zapeli jo bomo skupaj, naslednjo sredo. 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i1NLwSkLYvAPXH3YdmvAM5Oy
https://www.youtube.com/watch?v=DpotTfjRUSg


ENO TAKŠO BI RAD 

Eno takšo bi rad,                      Eno takšo bi rad,                       Eno takšo bi rad, 
kakšo ima moj brat,                 kakšo ima moj brat,                 kakšo ima moj brat,       
sik, sik, sik, sov,                         sik, sik, sik, sov,                        sik, sik, sik, sov, 
ma takše noge,                         ma takšo glavo,                         ma takše zobe,              
kak vreče stoje,                         kak mlinsko kolo,                     kak koza roge, 
sik, sik, sik, sov.                         sik, sik, sik, sov.                        sik, sik, sik, sov. 
 
Zavolo džinga bunga,                 Zavolo džinga bunga,             Zavolo džinga bunga, 
džinga bunga,                              džinga bunga,                          džinga bunga, 
džingalasa sov,                            džingalasa sov,                         džingalasa sov, 
džingalasa sov,                            džingalasa sov,                         džingalasa sov, 
pa za tou.                                      pa za tou.                                 pa za tou. 
 
 

 

 


