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1. šolska ura: FIZIKA 

Nadaljujemo z obravnavo nove učne snovi. 

Oglej si posnetek, ki ga najdeš v spletni učilnici. Razlagi zbrano prisluhni in izvedi poskus 
nato pa si vsebino zapiši v šolski zvezek. 

Na koncu reši tri nalog v učbeniku na strani 89. Rešene naloge fotografiraj in fotografijo 
pošlji na e-mail katka.krnc@gmail.com do petka, 15. maja 2020. 

Želim ti čim boljše razumevanje nove učne snovi, če pa boš imel težave, mi prosim piši! 

 

2. šolska ura: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni učenci! 

Danes nadaljujete s pripravami na govorne nastope oz. predstavitve. Spodaj prilagam povezavo 
do spletnih vaj za mešane čase. Izberite poglavja, kjer menite, da potrebujete še nekaj več vaje. 
V kolikor bi kdo želel predstavitev opraviti že v tem tednu mi naj sporoči, da se dogovorimo za 
termin in vam posredujem povezavo z dostopom do Zoom-a.  

Lep pozdrav, 

učiteljica Nataša 

Vaje za mešane čase: 

https://www.english-4u.de/tenses_exercises.html  

https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/tenses_index.htm  

 

3. šolska ura: SLOVENŠČINA 

So ti Murnove pesmi všeč? Danes boš malo ustvarjal/-a in utrdil/-a znanje.  

Glej povezavo: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/index.html 

Naredi strani: 437, 438. 

Se kmalu vidimo! 

Učiteljica Silva 

 

4. šolska ura: ŠPORT 

5-10 minut lahkotnega teka 

Gimnastične vaje s pomočjo naravnih pripomočkov, ki jih najdeš v okolici (vesa na veji, 
raztezanje s pomočjo debla, sonožni naskoki na štor, preskakovanje podrtega drevesa… ). 

5x ponoviš:  1 min hitrega teka + 2 minuti hoje 

mailto:katka.krnc@gmail.com
https://www.english-4u.de/tenses_exercises.html
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/tenses_index.htm
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/index.html
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šolska ura: MATEMATIKA 

POVRŠINA IN PROSTORNINA   STOŽCA 

                                                        

Učenci,  

v današnji uri bomo izpeljali obrazec za računanje  površine in prostornine stožca. 

 Gradivo PP ( z zvočnim posnetkom) je v spletni učilnici. 

Prosim, da mi pošljete na vpogled današnje naloge. 

 

                                                                                                                     Učiteljica Marijana 

 

5. in 7. šolska ura: NEMŠČINA 

Pregledaš rešitve vaj v delovnem zvezku za prejšnji teden (slike spodaj). Nato 
pa se začneš pripravljati na ocenjevanje. Ocenjevanje bo sestavljeno iz priprave 
doma- kot krajša naloga, nato pa boš kot govorni nastop predstavil v šoli.  

Kako se pripravim? 

- Izberi si 3 športe, predstavi kje se igra, koliko igralcev potrebuješ, kaj 
potrebuješ da igraš ta šport in ali ti je všeč ali ne 

- Izberi 2 državi, eno predstaviš – 20 povedi splošnega opisa. Nato pa 
državi primerjaš. Primerjaj velikost, poznanost, število prebivalcev, kje je 
prijetnejše, kje je bolj varno, ipd. Primerjaj 10 stvari.  

- Pomisli v katerem mestu/državi si bil lansko poletje (PRETEKLIK). Povej 
kdaj si šel, s kom, za koliko časa in povej kaj vse si spakiral (OBLEKE).  

Ali moram znati vse na pamet? 

Ne pričakujem, da boš vse znal na pamet. Ampak želim, da je bolj prosti govor 
kot branje. ZATO si zadevo pripravi tako, da bo besedišče ENOSTAVNO, da 
uporabiš besede, ki smo jih jemali (ki do v učbeniku ali zvezku) in ne tiste, ki jih 
najdeš v prevajalniku. Prevajalnik naj bo samo za oporo.  

 

42/2 
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43/3 1. unfair, 2. schöner, 3. Eltern, 4. Gescwister, 5. egoistisch, 6. lernen 

44/5- pri schlecht – je bil tiskarski škrat 

 

Križanka je enostavna. 7 naloga- pri Socke-mi je N ušel- Socken 

Pri Pullover je pa DER ne DAS 
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