
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

Četrtek, 9.4.2020 

NIT: Preverjanje znanja 

1. Še enkrat preverite svoje znanje. Naloge imate naložene v spletni učilnici. Rešujte čim hitreje. V spletno učilnico potem zapiši, kako ti je 

šlo, pri katerem vprašanju si imel težave, kaj se boš moral še naučiti. 

2. Ko boste preverjanje vsi rešili , vam bom posredovala povratno informacijo. Prosim vse, da preverjanje rešite vsi do 15. 00.  

3. Po povratni informaciji popravite napačne rešitve in se naučite. 

 

 

 

SLJ: UTRJEVANJE SAMOSTALNIKA 

1. Ponovite ustno:  KAJ SO SAMOSTALNIKI? 

2. Pojdite na spletno stran na naslednjo povezavo : https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html   

- Rešite naloge pri 1. robotku - vse naloge  

- Ko rešite naloge pri 1. robotku lahko greste na naloge 2. robotka 

in poskušajte   rešiti še  te naloge  

Samostalnik poišči in nanj klikni. Če si pravilno ugotovil, se ti bo pokazal samostalnik zeleno obarvan. Če pa boš poiskal napačnega bo rdeč. 

Veliko uspeha pri iskanju samostalnikov. 

 

MAT: 

MAT: UTRJEVANJE MNOŽENJA IN DELJENJA 

1. Pojdite na  spletno stran lefo – HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE (http://sl.lefo.net/) 

2. Na levi strani kliknite na učno polje. 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html
http://sl.lefo.net/


3. V prvi tabeli kliknite na množenje in čim hitreje rešujte naloge. S tem boste utrdil poštevanko.  Najprej pojdite na normal, da osvežite 

poštevanko, potem pa na sprint, da rešujete čim hitreje. 

4. Potem pojdite na deljenje in delajte po istem postopku. 

5. Nato pojdite  še na množenje in deljenje.  

6. Ko zaključite potem odprite zvezek in naredite  spodnja računa. Naredite preizkus, da boste videli, če ste naredili prav. 

 

 

 

 

RAU: IGRA, IGRA, IGRA.  

- Pojdite v naravo in se igraj različne igre. 

 

LUM: ( 2. URI): VELIKA NOČ 

Ker se bliža velika noč, boste izdelali košarice , v katere boste potem lahko spravili pirhe. 

1. Spodaj imate navodilo, kako to narediti.  

2. Vzemite čim bolj pisan papir, ker so potem košarice lepše. 

3. Delajte po koraki, tako kot se zahteva.  

4. Košarico slikajte in mi eno sliko naložite v spletno učilnico pri predmetu LUM  in ne v komunikacijo.  

5. Zraven napiši, kako si to počel, ali si ob tem užival. 

6. Spodaj  pod košarico imaš še nekaj idej, da narediš zajčke za veliko noč. Če želiš, lahko kaj ustvariš, ni pa nujno.  

7.  Nujno je narediti samo košarico. 

 

VELIKONOČNI IZDELEK 

 



 

 

Velika Noč je že skoraj tu in če spadate med ljudi, ki radi ustvarjajo (tako kot JAZ 🙂 ) potem je današnja likovna ura, kot nalašč za vas! 

 Tokrat vam  predstavljam eko varijanto klasičnih okraskov, saj se iz odpadnih in odsluženih vsakdanjih predmetov zares da narediti veliko 

super stvari. 🙂 



Za današnji umetniški podvig potrebujete le: 

 kartonasto nakupovalno vrečko ali  kakšne odslužene revije - reklame (bolj kot so pisane, lepše bo), lahko tudi kolaž papir 

 ravnilo 

 svinčnik 

 lepilo (ali “lepilno pištolo”) 

Na izbran papir (ali vrečko) narišite trakove široke približno centimeter in jih razrežite tako kot kaže spodnja slika. Trakove nato prepognite in jih 

zalepite, da se ponovne ne odprejo. Prepognjene trakove začnite  prepletati, kot prikazuje slika. Preprosto, kajne? 🙂 

 
 

 

 



 

Papirnate trakove prepletajte, dokler ne dobiš poljubno visoke košare, potem konce le odrežite in robove zalepite, da se bo oblika obdržala. Na 

koncu prilepite še ročaje (p.s. najlažje jih naredite tako, da zvijete kakšen papirnat trak ali uporabite že obstoječe ročaje papirnate vrečke 😉 ). 



 
 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


