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Pozdravljen(a)! 

Zopet se je začel nov teden, to je že zadnji teden v aprilu. Potem pa počitnice. Hura! Veseli 

me, da pridno delaš in mi pošiljaš opravljene naloge. Zelo je pomembno, da delaš sproti, da 

si pri delu kar se da samostojen, da navodila, besedila,..prebereš sam(a). Ne zanemarjaj 

nalog kjer je potrebno ustno odgovoriti na vprašanja ali pa o čem razmisliti. Take naloge ti 

prikličejo znanje, ki ga že imaš.  

Še vedno velja, da če se ti kje zatakne, mi sporoči. 

 V tem tednu imamo  v petek, 24. 4. 2020 naravoslovni dan z naslovom : Prva pomoč. (glej 

prilogo). 

V četrtek, 23. 4. 2020, boš imel(a)  dve uri delavnic na temo:«Varna raba interneta« V sredo, 

22. 4. 2020, ti bom na mail poslala kodo za vstop v spletno učilnico in navodila za delo. V 

spletni učilnici  delaš samostojno. Ogledaš si film, rešiš kviz ipd. 

 

Pošiljam ti naloge od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 

Želim ti uspešno reševanje nalog in bodi zdrav(a).   

                                                                                                  učiteljica Bogdana 

PONEDELJEK:  Lastnosti geometrijskih likov  

DZ/ str 55 

a) Preberi besedilo na rumeni podlagi. 

b) Oglej si narisan lik. Ta lik poimenuj in z zeleno barvico poudari, prevleci stranice 

( trikotnika), z modro pa oglišča (trikotnika). 

c) Katere like je poimenovala Neža? (glej oblaček).Ustno poimenuj like. 

d) Reši naloge: DZ/ STR 55/ nal 1 

Opomba: zadnji lik v razpredelnici se imenuje elipsa. 

TOREK: Pravokotnik in kvadrat  

DZ/ str 56, 57 

a) Natančno poglej vse slike in preberi besedila na vseh štirih rumenih podlagah 

b) V  karo zvezek napiši naslov: Pravokotnik. Pod ta naslov z ravnilom in svinčnikom 

nariši pravokotnik, ki ni kvadrat. Označi ga (glej DZ/ str 56, spodaj – rumena 

podlaga) 

V karo zvezek napiši naslov: Kvadrat. Pod ta naslov  z ravnilom in svinčnikom 

nariši kvadrat in ga označi. ( glej primer v DZ/ str 57 spodaj – rumena podlaga) 

c) Reši naloge /DZ/ str 58/ nal1,2,3,4   

SREDA: Skladnost likov 

a)Klikni na povezavo in si oglej film. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJP2tjvTn-g  

b) DZ/ str 59/ nal 1 

 Po danih navodilih v filmu, naredi nalogo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJP2tjvTn-g
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c) Ponovi 

Soda šetevila ali parna števela, oz. tista, ki so deljiva z 2 

Liha števila so neparna šztevila, oz. tista, ki niso deljiva z 2. 

Č) Preveri znanje 

DZ/ str 60/ nal 2,3 

 

ČETRTEK: Skladnost likov 

a) ZAPOMNI SI: 

Liki so skladni kadar so enaki po obliki in velikosti.    

b) Preveri znanje (Ponovi snov o pravokotniku in kvadratu – DZ/ str. 56,57) 

c) Reši naloge.  

          DZ/ str. 60/ 4,5, 

                DZ/  str. 61/ nal. 6,7,8  

d) Znam za več 

               DZ/str. 62 /nal.1,2  

 

SLOVENŠČINA  

PONEDELJEK : Kako izrekamo opravičilo  

a)DZ/ str 88/nal.1 

Preberi besedila v oblačkih. V besedilih podčrtaj besede :oprostite, opravičijem se 

b) DZ/ str.89/ nal1              

Pisno odgovori na vprašanja. Kratki odgovori. 

c) DZ/ STR 89/ nal 2,3 Ustno odgovori na vprašanja 
č) DZ/ str.91 Preberi oblačke in razmisli, kaj pravijo naši prijatelji  
d) Dopolni in pomni. Preberi in dopolni 
 
TOREK: Kako napišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem 

DZ/ str 92/ nal 1  Razmisli ustno. 

                    nal. 2 Napiši opravičilo na narisanem  prenosnem telefonu . Preden napišeš 

opravičilo na zaslon telefona, ustno odgovori na vprašanja, na desni strani telefona. 

PREBERI 

 Kadar pišemo opravičilo prijatelju po telefonu,napišemo samo opravičilo (besedilo) in 

utemeljitev.Tako kot pravi Cof, naj bo  besedilo kratko, ker je število znakov na telefonu 

omejeno.Datum, pošiljatelj,..se na telefonu samo izpiše. 

DZ/ str. 93/nal.3 
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Natančno preberi navodilo naloge, nato reši nalogo. 

Ker se ne moreš pogovoriti s sošolci (spodnji del naloge), se o tem pogovori s starši. 

POMOČ PRI REŠEVANJU 

(V elek. besedilu napišemo: nagovor, besedilo, pozdrav, podpis) naslov in datum, se izpišeta 

sama, zato ju tu ne pišemo.) 

DZ/str.94/ nal 5 

Na pisemsko ovojnico napiši naslov (glej navodila), nato še ustno odgovori na vprašanja 

pod pisemsko ovojnico. 

SREDA: Kako izrekamo opravičilo 

a)V zvezek za slovenščino napiši naslov:Opravičilo. 

Pod naslovom napiši svoje poljubno opravičilo ali prepiši spodnjega. Označi dele opravičila 

 

NAGOVOR                                                                                                 KRAJ IN DATUM                                                                                                

Draga Tina,                                               Izola, 27. 3. 2018  

VSEBINA 

najprej bi se ti rada zahvalila za povabilo na rojstni dan. Žal pa se ti moram 

opravičiti, ker se rojstnodnevne zabave ne bom mogla udeležiti. Z družino 

namreč odpotujemo na počitnice k teti v Barcelono. 

POZDRAV                                                                            PODPIS 

Pozdravi vse prijatelje in lepo praznujte.  
                                                                             Špela 

b) Odgovori na vprašanja. Odgovore z dolgo povedjo napiši v zvezek. Vprašanj ne 
prepisuj 

Kje in kdaj je bilo opravičilo napisano?  

Kdo je opravičilo napisal? 
Komu je opravičilo namenjeno? 

Zakaj se Špela opravičuje?  

Iz besedila izpiši nagovor. 

Kdo je naslovnik in kdo je sporočevalec? 

Katero ločilo stoji za nagovorom? 

S katero začetnico je napisana prva beseda za nagovorom? 

 

c) DZ/ str.95/ Dopolni in si zapomni 
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ČETRTEK: Preverjanje znanja 

a) V zvezek, na list,… napiši opravičilo.Glej navodilo: DZ/str. 94/ nal. 4 

Vzrok, da ju ne moreš obiskati je lahko tudi drugačen. Npr. lahko napišeš, da ju ne 

moreš obiskati zaradi korona virusa. 

 

b) Znam za več več.  Naloge na učnem listu najdeš v spletni učilnic 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Po žicah teće električni tok.  Električna energija nastaja v elektrarnah s pomočjo naprav, 

kjer se pretvarja neka druga vrsta energije v električno. 

Učbenik stran 71          Po žicah teče električni krog 

a) Preberi besedilo 

b) Poglej si sliko. 

c) Ogledamo si filma z naslovoma Hidroelektrarna in Od kod prihaja veter? Posnetka  
najdemo v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si  

 
d) V zvezek za naravoslovje napiši naslov: PO ŽICAH TEČE ELEKTRIČNI TOK 

Zapis v zvezek 

         1. Energijski viri 

VRSTA ELEKTRARNE VIR 

HIDROELEKTRARNA energija vode 

TERMOELEKTRARNA energija pare 

VETRNA ELEKTRARNA energija vetra 

SONČNA ELEKTRARNA energija Sonca 

VALOVNA ELEKTRARNA energija valov morja 

 

2. Električni tok potuje po žicah do porabnikov (električni aparati, svetila, peči…). 

       3. Vzroki nesreč pri rokovanju z električnimi napravami. 

Pravila za varno rokovanje z električnimi napravami.  

Učbenik stran 72                  Električno omrežje 

a) Preberi besedilo v učbeniku 

b) Oglej si sliki 

c) PREBERI 

 Iz žic, žarnice in baterije, ki je vir električnega toka, sestavimo električni krog. 

Pomembno je, da je   električni krog sklenjen. Le tako žarnica zagori. 

 Viri elektrike (baterije, akumulator, vtič). Električne naprave (svetilke, ure, igrače ...). 

Učbenik stran 73, 74                 Električna shema 

a) Preberi besedilo 

b) Poglej si slike 

http://www.radovednih-pet.si/
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c) Ogledamo si film (Električni krog) z naslovom Simboli v električnem vezju. Posnetek  
najdemo v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 
 

d) V zvezek za NIT napiši naslov: ELEKTRIČNA SHEMA.  
 
Zapis v zvezek 

1. Vir električne energije je baterija ali električno omrežje. 
 

2. Poenostavljenemu načinu risanja električnih napeljav rečemo električna shema. 
 

     
ŽARNICA 
 
ŽICA 
 
BATERIJA 
 
STIKALO             Ο     Ο 

 

 

 

 

e) Učbenik stran 74/ Zdolgo povedjo odgovori na vprašanja  

 

f) ČE ZMOREŠ – NI OBVEZNO 

Če imaš možnost, doma skupaj s starši sestavi električni krog. 

 

DRUŽBA 

Učbenik stran 60, 61, 62               Domača pokrajina 

a) Preberi besedilo 

b) Poglej si zemljevid in preberi besedilo pod zemljevidom 

c) Poglej si še ostale fotografije ob besedilu 

Do 24. 4. 2020, ne pozabi oddati v upogled zapis o svojem domačem kraju. 

NI OBVEZNO 

Preberi v spletni učilnici.  22. april  – dan Zemlje. 

 

 DELAVNICE: Varna raba interneta (23. 4. 2020) 

 

GUM 

Gradivo najdete v učiteljevi spletni učilnici. 

 

http://www.radovednih-pet.si/
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ŠPORT 

GIBANJE NA PROSTEM/V PROSTORU 

                         Vaje za moč 

Ker je zunaj lepo vreme jih izvedi kar zunaj, na prostem. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8UMH68xVrw  

 

Kompleks gimnastičnih vaj 

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

 

 

 

ENGLISH 6th week 

21st April 

PONOVIMO ŠTEVILA DO 20 

Na tej spletni strani klikneš najprej predvajaj besedo, nato pa klikneš na slišano 

število. 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_t

wenty_en.htm?language=slovenian 

 

Open your notebook and continue to number 60.   

Odpri zvezek in nadaljuj zapis števil do števila 60. Rešitve preveri na naslednji strani. 

 

41  forty-one                             V besedi forty ni črke U! 

42  forty-two 

…  

… 

50  fifty 

51  fifty-one 

… 

https://www.youtube.com/watch?v=e8UMH68xVrw
https://www.youtube.com/watch?v=mBNjxTdH_Ts
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_en.htm?language=slovenian
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_en.htm?language=slovenian
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60  

Nato zapiši po deseticah še števila do 100. 

 

70 seventy 

80 eighty 

90 ninety 

100 one hundred 
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REŠITVE 

41  forty-one                             V besedi forty ni črke U! 

42  forty-two 

43 forty-three 

44  forty-four 

45  forty-five 

46 forty-six 

47 forty-seven 

48  forty-eight 

49 forty-nine 

50  fifty 

51  fifty-one 

52  fifty-two 

53  fifty-three 

54  fifty-four 

55  fifty-five 

56  fifty-six 

57  fifty-seven 

58 fifty-eight 

59  fifty-nine 

60 sixty 
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22nd April 

Naslednje tri dni opazuj, kako si oblečen ti in eden od tvojih 

družinskih članov. Opazuj tudi vreme in svoja opažanja zapiši za vsak 

dan posebej. Pomagaj si s spodnjim zapisom. 

 

Today is Monday. It’s cloudy and warm. I am wearing a purple shirt, 

black trousers and orange socks. My sister is wearing a long blue 

skirt, a white shirt and black socks.  

 

Izračunaj naslednja računa in z besedami zapiši vsa števila. 

 

72                            +                 28                            = _______________ 

seventy-two          +      ____________________ = _______________ 

 

39                           +                   45                             = ________________ 

____________    +         ____________________ = _______________ 
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I like English – naslednje naloge niso obvezne, lahko jih rešiš kadarkoli. 

Which words do you get? 

 

=           = 

 

=         = 

 

 = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


