
GOSPODINJSTVO 

Danes boš nadaljeval – a z gospodinjskimi opravili. Tvoja naloga je: 

ŠIVANJE GUMBA 

Včasih se zgodi, da nam z oblačil odleti kakšen gumb. Dobro je, če ga znamo 

prišiti nazaj. Že veš kaj bo tvoja naloga ta teden? 

Seveda, šivanje gumba. Tukaj so navodila. 

 

 

 

 

 

 

Potrebuješ: 

- košček blaga (lahko poiščeš tudi kakšen kos oblačila, posteljnine, na 

katerem manjka gumb), 

- sukanec, 

- šivanko, 

- gumb. 

 

Kaj pa, če ima gumb 4 luknje?  

 

 

 

 

 

 

 



• Lahko narediš rožico iz prišitih gumbov in mi pošlješ sličico ali pa  

• oblačilo brez gumba in nato z gumbom. Pa še kakšen vmesni korak ne 

pozabi slikati. 

Naloga je OBVEZNA. 

 

DRUŽBA 

 

V zvezek zapišite: sreda, 6. 5. 2020, SREČANJE MTeams ob 11.00 

 

Vidimo se preko MTeams-ov ob 11.00. Pogovorili se bomo o našem novem 

sklopu v zgodovini in sicer tokrat o številnih poskusih Slovencev za samostojnost. 

Natančneje bo beseda tekla o Slovanih, Karantaniji in ustoličevanju knezov. 

Za pomoč pri razlagi si pripravite:  

zvezek, učbenik, zemljevid SLO, Atlas ali pa si na računalniku odprite 

zemljevid Evrope. 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 

 

V zvezek zapišite: sreda, 6. 5. 2020 

V zvezek napiši še: Izdelava ovojnice, pismo in elektronsko pismo 

Danes boš pokazal – dokazal, da znaš napisati čisto pravo pismo. Upoštevaj 

vsa pravila, ki sem jih poudarila pri razlagi – žal na daljavo. 

Navodila: 

- izdelaj ovojnico – pismo, nanj napiši naslov (naslovnik sem jaz, 

naslov je šolski: Bukovščica 4 in 4227 Selca) 

KAKO IZDELAM PISEMSKO OVOJNICO? 

https://poradymosl.netlify.app/roke7/kako-narediti-kuvert8847 

- napiši pismo NA LEP, NEZMEČKAN LIST PAPIRJA – upoštevaj 

pravila (odmik od levega in desnega robu, sestavine, nagovor, 

pravopisno, lepopisno) 

https://poradymosl.netlify.app/roke7/kako-narediti-kuvert8847


- na šolski mail (sola.bukovscica@gmail.com) pošlji elektronsko 

sporočilo z zadevo: Naloga mi je bila všeč/mi ni bila všeč  

V prostoru za besedilo zapiši: 

Nagovor, besedilo, podpis. 

- Besedilo naj bo PRIPOVED O DOŽIVETJU (naj te opozorim, da 

moraš vključiti čustva) in ne krajše od ene strani 

- Uporabi P.S. 

 

PISMO PRINESI V ŠOLSKI NABIRALNIK DO 13.00, da ne bomo trošili 

za znamke, ker bom jutri v Bukovščici.  

NE POZABI. Ta naloga pomembno prispeva k vaši oceni. 

 

GLASBENA UMETNOST – projektno delo za OCENO, pridobljeno na 

drugačen način. 

Včeraj smo se s petočki pogovarjali o ocenjevanju pri glasbi. Ko sem danes 

razmišljala o inštrumentu, ki naj bi ga izdelali, sem naletela na drugo, meni 

super idejo. Pošiljam vam povezavi, da boste z glasbenim izzivom, S 

KATERIM BOSTE PRIDOBILI OCENO NA DALJAVO,  opravili čim lažje.  

Primer, kako je z glasbenim izzivom opravila učenka 4. r., Iva.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1176411 

Spodaj imate priloženo spremljavo za RAP. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=fYn3GPcNiPNxeEDdfIATve3b 

 

V zvezek napiši: PROJEKTNO DELO – glasbeni izziv 

Naloge opravim in pošljem material do srede, 13. 5. 2020. 

Moje naloge so: 

1. DOLOČI NASLOV TVOJE PESMI 

2. Napiši besedilo in mi ga pošlji v pregled (predlagam, da besedilo 

pišete ob poslušanju spremljave) 

mailto:sola.bukovscica@gmail.com
https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1176411
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=fYn3GPcNiPNxeEDdfIATve3b


3. Posnemi preko Vibra tvoje »repanje« v ustreznem ritmu in posnetek 

pošlji (spremljavo si odpri na računalniku, da boš lahko snemal z 

Vibrom.) 

4. Dolžina posnetka naj bo vsaj 1 minuta. 

Prepiši do tu. 

Če najdete še boljšo tehnično rešitev za snemanje in kakšno drugo, bolj 

zanimivo idejo, vas seveda samo PODPIRAM. 

Posnamete lahko samo vaš glas s poslano spremljavo v ozadju, verjamem pa, da 

se boste z veseljem prelevili v prave RAP – erje in posneli tudi sebe – vašo 

obleko in »miganje.« 

Vaš izdelek oz. RAP izvedbo morate oddati najkasneje do  

naslednje srede, 12. 5. 2020. 
 

K OCENI TOREJ ŠTEJE: 

- Besedilo pesmi – napiši in pošlji (Besedilo pošlji v Wordu kot 

priponko na šolski mail) 

- Posnetek, ki ga posnameš z Vibrom in pošlješ 

Če boš imel – a kakršnekoli težave, vprašanja, sem ti na voljo. 

 

 

ŠPORT – nadaljuješ s projektom Masterchef športnik 

Še enkrat vas opozarjam, da natančno preberite navodila za izdelavo oz. 

opravljanje nalog.  

Besedilo lahko napišete ročno ali na računalnik.  

Vse slike in besedila mi pošljite zbrane skupaj na šolski elektronski naslov do 

ponedeljka, 11. 4. 2020. 

Danes opravljate 2. sklop nalog. 

 


