
PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

Pozdravljeni dragi učenci in starši! 

Začenjamo z novo obliko pouka, s poukom na daljavo. Zavedam se, da bo za vse nas to velik izziv in 
preizkušnja, ki pa jo bomo brez težav premagali. Trudila se bom, da v teh stresnih časih in izrednih 
razmerah, stvari ne bodo preveč težke, vseeno pa moramo ohranjati izobraževalno kondicijo in tako 
nadaljevati s poukom, ki pa bo v naslednjih dneh nekoliko drugačen. Verjamem v vas, dragi moji učenci, in 
v vaše starše, da bo ta izziv dobro sprejet in se bomo v šolske klopi vrnili polni novih znanj, predvsem pa 
novih izkušenj. Če boste imeli kakršnekoli težave, me, prosim, kontaktirajte. 

Vsem želim veliko dobre volje pri opravljanju nalog, predvsem pa zdravja in seveda mirnih živcev :) 

Lepo vas pozdravljam 

Se beremo. 

Učiteljica Katja 

 

1.ura ŠPORT 

Učenci naj v teh dneh, ali vsaj tiste dneve, ko je na urniku ŠPO opravijo njim znane aktivnosti. Vsi učenci 

poznajo našo uro s tekom, hojo, vajami raztezanja in moči, do Azeleje. Vsi so vajeni in obvladajo začetno 

ogrevanje in to naj naredijo med tekom in hojo. Npr.: 

- 5 min počasnega teka 

- 5 min hitre hoje 

- raztezne vaje + 5-8 sklec, 10 trebušnih, 10 hrbtnih, 10 poskokov 

- 5min teka 

- 2-3 min hitre hoje 

- raztezne vaje + 5 -8 sklec, 10 trebušnih, 10 hrbtnih, 10 poskokov 

- 5 min teka 

- 2-3 min hoje 

Ker je doma tudi veliko staršev, naj učenci na svojo uro povabijo tudi ostale družinske člane, ki bi jim bila 

telesna vadba in sprostitev v teh stresnih dneh še kako dobrodošla. 

Seveda pa se lahko zgoraj navedene aktivnosti spreminjajo, tako glede vsebine, kot trajanja. 

 

2.ura SLOVENŠČINA 

KAKO SE PRIPRAVIMO NA GOVORNI NASTOP? (1. del) 

1. Pri pripravi govornega nastopa te bodo vodile naloge v DZ na strani 58 in 59. 

2. Kjer je pri nalogi oblaček, v pogovoru sodeluješ s starši. 

 

3.ura MATEMATIKA 

GEOMETRIJSKA TELESA: KVADER IN KOCKA 

Prepiši besedilo, dopolni in odgovori na vprašanja. V zvezek napiši naslov KVADER IN KOCKA. 

1. Kvader in kocka sta _______________     ___________. 

2. Kvader ima ________ mejnih ploskev, ____________ robov in ____________ oglišč. 



3. Opiši kocko tako kot je opisan kvader. 

4. Napiši tri primere, ki spominjajo na kvader ali kocko v vašem domu. (Za vsako telo 3) 

5. Nariši ali nalepi sličice kvadra in kocke. 

 

4.ura NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PONAVLJANJE, UTRJEVANJE 

V tej uri boš utrdil svoje znanje s pomočjo učbenika in delovnega zvezka. 

Učbenik, stran 62-95, beri in ustno odgovarjaj na tri vprašanja (v zelenem polju) on zaključku vsebin. 

Preveri, če si vestno opravil vse naloge v DZ (54-73) in eksperimente, ki si jih imel za domačo nalogo. 

V pomoč pri učenju so ti lahko: 

-izpiski, 

-miselni vzorci, 

-barvni lističi, ki jih dodajaš zapiskom v zvezek, 

-pisala različnih barv za podčrtovanje prebranega v DZ. 

 

5. ura GLASBENA UMETNOST 

PONOVITEV TONOV SO, MI, LA 

Danes boš ponovil solmizacijske zloge MI, SO, LA 

Poišči v delovnem na strani 71 in poskusi zapeti tone. 

Vaja v notni zvezek: 

1. Zapiši naslov TONI MI SO IN LA 

2. V naslednjo vrstico zapiši violinski ključ in noto četrtinko na tonu MI, noto osminko na tonu SO in 

noto polovinko na tonu LA. 

3. V naslednjo vrstico sestavi poljubno melodijo s toni SO, LA, MI. 

4. Pesmico poskušaj zapeti s solmizacijskimi zlogi. 

Ponovi vse pesmice, ki smo jih prepevali v letošnjem letu. Tisti, ki imate dostop do Radovednih 5 in 

interaktivnih vaj, si lahko pomagate z vajami na spletu. 

 


