
 

BŠ, 5. razred, SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 – sreda, četrtek, 

petek 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

V tem tednu bomo obravnavali 

zapiši naslov: TELEVIZIJSKI SPORED 

V miselnem vzorcu s pomočjo U/59-61 razloži, kaj je televizijski 

spored. Naslov m. vzorca je TELEVIZIJSKI SPORED. Veje v miselnem 

vzorcu: 

- Kaj je TV spored? 

- Kje je objavljen? 

- Kaj razberemo iz TV sporeda? 

- SESTAVNI DELI napovednika za oddajo – naštej pregledno 

- zapis naslovov oddaj (začetnica) 

- pravilen zapis časa 

- vrste oddaj (zapis s celo besedo in kraticami) 

- nanizanka… 

- nadaljevanka je.. 

Če česa NE BOSTE VEDELI, LAHKO POIŠČETE PODATKE NA SPLETU. 

V časopisu, reviji, na spletni strani POIŠČI TV SPORED, ki ima vse sestavne 

dele, ki vključuje čim več podatkov: različni programi, različne oddaje, 

kratki opisi oddaj…. 

Nalepi ga v zvezek. 

Reši naloge v DZ/82-86. 

Glede na to, da zadolžitve niso obsežne, pričakujem skrbno in natančno 

opravljeno delo. 

 



BŠ ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav 

Čakajo vas še 4 naloga za šport v okviru projekta Petka na daljavo. Verjamem, 

da boste uspeli pripraviti tudi kakšen dokaz. Tabelo mi boste oddali 

najkasneje v petek, 22. 5. 2020. 

PRSTANEC  

 
 
 

Aktivnost v naravi. 

Hitro ven iz hiše ☺. Izvedi pohod ali 

počasen tek. Povabi družinske člane 

in upoštevaj priporočila NIJZ. 

Privošči si 60 min uživanja v naravi. 

Poišči drevo in ga objemi. 1 min v 

tišini poslušaj naravo. Dokumentiraj 

aktivnost s fotografijo. 

Prilepi fotografijo. 

 

BŠ DRUŽBA – tedenska naloga 

V zvezek napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Kar še nisi naredil v ponedeljek, danes dokončaj in mi pošlji v pregled. 

POZOR: Natančno preberi ponedeljkova navodila, da ne boš kaj spregledal. 

BŠ GOSPODINJSTVO 

Zadnje štiri tedne ste dobili navodila za različna gospodinjska opravila. Morda 

vam niso bila pisana na kožo.  

Danes je naloga obratna. Vi pripravite nalogo za mene in mojo družino – 

nalogo, ki nas bo povezala in naj bi jo opravili z veseljem. 

Verjamem, da boste domiselni in upam, ne preveč zahtevni do mene.  

Verjetno bom dobila tudi domačo nalogo.? 

GLASBA 

V zvezek napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 



Letošnje šolsko leto nas spremlja ljudska glasba. Danes te čaka pesem, verjetno 
znana tudi tebi. Le kdo ne pozna pesmi V DOLINI TIHI JE VASICA MALA?  
Nauči se besedilo pesmi. S pomočjo naslednjega posnetka se jo nauči tudi 
zapeti.  
https://www.youtube.com/watch?v=SV8wWvenyRc  
 
Povabi k petju svoje domače in si polepšajte dan.  
 
Besedilo pesmi prepiši ali prilepi v zvezek za GUM. 
 
 
Izvajalec: Ansambel Lojzeta Slaka 
Avtor besedila: Ljudska, priredila Lojze Slak in Niko Zlobko 
Avtor glasbe: Ljudska, priredila Lojze Slak in Niko Zlobko  

V dolini tihi je vasica mala, 
v večernem mraku vse že mirno spava, 
le eno okno še odprto je, 
na njem slonelo žalostno dekle. 

Vse že spava, samo mesec sveti, 
tja na okno otožnemu dekleti 
in jo sprašuje zakaj da še ne spi, 
zakaj tak grenke solze briše si. 

Slavček pel je, pel je pesem svojo, 
jaz storila sem ljubezen mojo, 
al’ on odšel je, odšel je daleč proč, 
zapel, zavriskal je v tiho noč. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SV8wWvenyRc
https://www.besedilo.si/avtorji/ansambel-lojzeta-slaka

