
ŽivijoJ 

Učne	vsebine,	si	prilagodi	glede	na	tvoj	urnik,	ki	si	ga	naredil-a.	Vsebine	so	za	teden	dni.Prav	
tako	mi	napiši,	če	se	srečuješ	s	kakršnimikoli	težavami.	Uspešno. 

meta.monatto@guest.arnes.si  
 	
KNJIŽEVNOST	 (Berilo, str. 74, 75).	

Slavko	Pregel:	 POMLADNA	TIŠČANJA	

UVODNI DEL 

- Razmisli o vedenjih  in dejanjh učenecv  na predmetni stopnji. Kako  se vedejo do 
sebe, sošolcev, učiteljev, na hodniku. Ali so se vedno tako vedli in ali se tako vedejo 
otroci na razredni stopnji ali starši? Naštej nekaj vzrokov za njihovo vedenje	

 
GLAVNI DEL 
-  Tiho in glasno preberi besedilo. 
- Odgovori na vprašanja (B str. 76). 
- V  zvezek izpiši»neobičajno« vedenje glavne književne osebe in dodaj svoje 
mnenje (B str.76). 
 
ZAKLJUČNI DEL 
- Oglej si definicijo mladostništva (https://sl.wikipedia.org/wiki/Mladostni%C5%A1tvo). 	

Naloge:	

Zgodbo	glasno	in	tiho		večkrat	preberi.	

1. V	zvezek	za	pisno	sporočanje	z	barvnim	svinčnikom	napiši:		
Slavko	Pregel			POMLADNA	TIŠČANJA	

2. 	V	slovarčku	(ob	strani)	so	razložene	besede:		zamomljati,	
usekan,	vleči	se	kot	megla,	koncentrat,	kolonjska	voda,	
sakramensko.	Z	zapisanimi	besedami	tvori	povedi.	Vsako	
besedo	uporabi	v	svoji	povedi.		

3. O	REALISTIČNI	PRIPOVEDI	govorimo	takrat,	kadar	pisatelj	
pripoveduje	zgodbo,	kakršna	bi	se	v	pravem	življenju	zares	
zgodila.	

4. Na kratko v alinejah naštej, kaj lahko pričakujejo tvoji straši, 
ko boš stopil v naslednje življenjsko obdobje, v obdobje 
mladostnika.	
PS., usvarjaj in vzpodbujaj domišljijo: D.N. – izberi si eno 
nalogo 

1. Zapiši pesem o »petošolski« ljubezni. 
2.  Zapiši stran v Andrejevem dnevniku. 



3.  Zapiši dvogovor z Andrejevim najboljšim prijateljem. 
 
MATEMATIKA 
 VAJA – PONAVLJAMO 
 
1. Kaj je sečnica ali sekanta?  

2. Kako imenujemo njuno skupno točko? 

3. Z matematičnim simbolom zapiši premica a seka 

premico b.  

4. Razloži pojem pravokotni premici ali pravokotnici. Bodi 

natančen pri oznakah premic in presečišča T.  

5. S simbolom za pravokotnost zapiši, da je premica a 

pravokotna s premico c  

6. Kdaj sta premici vzporedni? 

7. Kakšen je  matematični zapis za vzporednici? 

8. Kaj je krožnica? 

9. RAZLOŽI, kakšno medsebojno lego imata krožnica in 

premica? 

10. Kdaj dobim tetivo, mimobežnico, tangento in 
sekanto? 

Vsaj 5 odgovorov zapiši tudi v zvezek. 

Svoje znanje lahko preveriš še na iucbeniku na spodnji 
povezavi, Kazalo  (strani so označene v zgornjem desnem kotu).  

                 Vzporednost in pravokotnost 

                 Krožnica 

                 Krožnica in premica 

https://www.iucbeniki.si/mat5/689/index.html	

	

	



 

NIT 

NAVODILO: Prepiši in preriši zapis v zvezek 

SONCE IN LETNI ČASI    

 

Ekliptika= pot po kateri potuje Zemlja okoli Sonca. 

Zemlja potrebuje 1 leto, da gre enkrat okoli Sonca. 

Zemlja se zavrti okoli svoje navidezne osi v enem dnevu (24 urah). 

                                               vpad sončnih žarkov 

 

                                                  poševno                         navpično                                  

Zemeljsko površje se:                    manj segreje                 bolj segreje                            

                                                

Vzrok za nastanek letnih časov= nagnjenost zemeljske osi in kroženje 

Zemlje okoli Sonca. 



 

 

 
 
 
 

SONCE IN VREME, VREMENSKI SIMBOLI    

 

Območje nizkega zračnega tlaka                     Območje visokega zračnega 

tlaka          

               (cikloni)                                                            (anticikloni)    

=padavine, oblačnost                                                =suho in sončno vreme 

= topel zrak se dviga, nastajajo oblaki                      = hladni zrak se 

spušča 

Sonce	 ZIMA	

POLETJE	



 

Podnebje	je	izraz	za	vreme,	ki	je	značilno	za	določeno	območje	v	daljšem	času.	Z	izrazom	
vreme	opisujemo	vse	spremembe	v	ozračju.	Vremenske	napovedi	sestavljajo	meteorologi.	

DRUŽBA	

Učbenik stran 77,78,79- RIMLJANI V NAŠIH KRAJIH 

Oglej si vsebino in slike.  Zapiši v zvezek tisto, ki si o njej največ novega 

izvedel...(miselni vzorec) 

https://youtu.be/kef0pqZ1Y2Y  

 https://youtu.be/jsM3C4IDj4M.  

 

 

GOSPODINJSTVO 

- PLETEMO  in tisti učeci, ki ne  pletejo, naredijo nalogo 1. 

1. V zvezek  nariši, oblikuj domiselna oblačila, za različne 

priložnosti. Bodi modni ustvarjalec- ka. 

ŠPORT  Vaje oblikovanja in vaje za moč. Te naredi večkrat dnevno. 

 



LUM 

• Likovna naloga 
S pomočjo toplih in hladnih barv bomo ilustrirali pripoved Pomladna 
tiščanja. 

• Individualno delo učencev 
Učenci naslikajo ilustracijo . Pri tem dosledno kombinirajo tople in 
hladne barve. Pri slikanju poslikajo celoten risalni list, tudi ozadje. 
Za poudarek izbranih oblik lahko dodajo tudi nevtralne barve kot so 
črna, bela ali sive. 
Slike na koncu podpišejo in prinesejo v šolo, ko se vidimo. 
P.S. – IZDELAJ ČESTITKO ZA MATERINSKI DAN 
 

TJA 

2. teden 

2.3. - 27.3.2020 

SAMOSTOJNO DELO DOMA 

Dragi učenci  

čas je, da se vsi registrirate na spletnem portalu Young Explorers. Navodila v 
angleščini so na zadnji platnici delovnega zvezka. Tu so slovenska navodila: 

1  Pojdi na www.exponlinepractice.com 
2  Klikni Register. 
3  Poišči svojo vstopno kodo pod nalepko. 
4  Uporabi svojo kodo za registracijo. 

 

Ko si notri, klikni na Young Explorers 2 in na Media Centre. 

Odpri učbenik. Izberi si katerokoli daljše besedilo iz 2. ali 3. enote. Vsako besedilo 
ima ob znaku za zvok številko. Poišči jo. Ta številka ti pove, kje na spletu najdeš 
posnetek izbranega besedila. 

Na primer: na str. 37 pri Capital cities številka 2.14 pomeni CD 2 Listening 14 

Izbrano besedilo poslušajte, glasno berite in ponavljajte tolikokrat, da se ga 
naučite na pamet. Ob koncu tedna ga iz glave recitirajte svojemu najljubšemu 
družinskemu članu. Da, lahko tudi psu, papigi, sokolu, saj ste me že podučili, da 
so to člani vaše družine:). 
 



Lepo vas pozdravljam, 

vaša učiteljica angleščine Tina Vrščaj 

 

P.S. 

Če imate težave z registracijo ali bi radi kaj vprašali, sem dosegljiva na e-naslovu: 
tina.vrscaj@guest.arnes.si 

 
GUM 

Tedenski	plan	za	GUM	23.3-27.3.2020																						Tadeja	Lapajne	Hoyos,	OŠ	Hinka	Smrekarja	

Dragi	učenci!		

V	prvem	tednu	je	bilo	kar	nekaj	napetosti	zaradi	prilagajanja	na	nov	način	učenja.	Upam,	da	
ste	še	vedno	veseli	otroci,	kot	v	šolskih	klopeh.		

V	drugem	tednu	učenja	na	daljavo,	bo	GUM	malce	bolj	ustvarjalen,	da	skupaj	preženemo	to	
temo	iz	naših	življenj	in	zasvetite	vi	otroci,	kot	male	svetle	lučke!		

Imeli	boste	dve	nalogi:		

1. Ker	se	bliža	MATERINSKI	DAN,	se	boste	otroci	lepo	naučili	pesmico	»MAMICA	JE	
KAKOR	ZARJA«	in	ji	25.	marca	2020	lepo	zapeli	(tako	kot	to	počnemo	pri	urah	–	
lepa	drža	pred	tablo,	besedilo	pojemo	razločno	in	z	nasmeškom,	videti	se	pa	
morajo	tudi	iskrice	v	očeh,	kajti	mamica	je	ena	sama	in	veliko	naredijo	za	vas,	
zato	se	potrudite)	!	Na	spodnjem	naslovu	najdete	melodijo	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oy4yDhNCxyU&feature=
emb_logo	

 

Mamica je kakor zarja, 
zjutraj se smehlja, 
ko še dete v postelji 
se s sanjami igra. 

In zato nikdar 
nikomur je ne dam, 
eno le na svetu širnem 
mamico imam. 

Mamica je kakor luna, 
vse noči bedi, 
da počiva njeno dete 
mirno brez skrbi. 



In zato nikdar 
nikomur je ne dam, 
eno le na svetu širnem 
mamico imam. 

Mamica je kakor sonček, 
srček njen je zlat, 
kakor žarek, ki posije 
od nebeških vrat. 

2. Da	se	boste	ob	večerih	malce	zabavali	v	družini,	vam	pošiljam	še	en	posnetek	
Slovenskega	bansa	»JAHAM	KONJA«.	Najprej	se	naučite	besedilo	(vsi	družinski	
člani	sodelujejo)	potem	pa	zapojete	in	zaplešete.	Veliko	smeha	vam	želim.	
Pričakujem	povratne	informacije	o	tem,	kako	ste	se	zabavali	in	ali	ste	lepo	
presenetili	mamico.		

https://www.youtube.com/watch?v=tCRqygR9Mk8	

 

 

 

 

 

	


