
 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, sreda, 13. 5. 2020 

Tudi danes se boste borili z besedami nagajivkami. Rešite naloge v 

DZ/88, 89.  

Pričakujem natančno branje navodil in da bodo vse naloge rešene. 

 

MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, sreda, 13. 5. 2020 

Najprej popravite vse, na kar sem vas opozorila.  

Predvsem niste upoštevali, da morate povsod, kjer sta dve različni enoti ali 

več, na vrhu napisati ZELENE PRETVORBE. 

Reši naloge v DZ/18, 19.  

Povsod, kjer je potrebno, napiši RAČUNE. 

Pri besedilnih nalogah podčrtaj podatke. 

 

ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav. 

V tabeli je zbranih 5 nalog – za 5 ur športne vzgoje. Vesela bom, če mi boš 

naslednji petek posredoval izpolnjeno tabelo.  

 

 

NALOGA NAVODILA DOKAZNO GRADIVO 

PALEC 
 

Ogrevanje S trenerjem fitnesa. 

Vadba za začetek na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v
=kP4xAUjpvfU 

Prilepi fotografijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU
https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU


 
 

Navodilo: aktivno opravi vodeno 

vadbo, med vadbo naredi fotografijo.  

Čas vadbe 45 min. 
 

KAZALEC 
 

 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

 Čas raziskovanja 45 min. 

 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 

SREDINEC 

 
 

Hišni robot. 

Opravi hišno opravilo namesto 

staršev. Posnemi zabavno fotografijo. 

☺. Predvideni čas 30 min.  

 

 

Prilepi fotografijo. 

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. 

MEZINEC 
 

 
 

Športni film. 

https://www.youtube.com/watch?v=

Wr_nk7twOYY&t=712s 

Oglej si športni film in v nekaj 

stavkih napiši povzetek. Čas ogleda 

45 min. 

 
 

Povzetek filma. 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

V zvezek napiši: 8. teden, sreda, 13. 5. 2020 

Ocenjevanje na daljavo: Glasbeni izziv – RAP. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s


Danes ob 11.00 bomo preko MTeams – ov ocenjevali vaš glasbeni izziv – RAP. 

Ocenjeno bo: poslano besedilo in posnetek tvojega RAP-a. 

 

DRUŽBA 

V zvezek napiši: 8. teden, sreda, 13. 5. 2020 

Danes vas čaka ustno ocenjevanje preko MTeams – ov. Dobimo se po 

glasbenem izzivu. 


