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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
2. TEDEN: 23.–27. 3. 2020 
 
ODDELEK: 4. A 

 
 

RAZREDNIK: Jerca Šolar Rihtar, jerca.solar@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na 
spletni strani OŠ Gorje.  
 
 

 

PREDMET VSEBINA 

SLJ 

5 šolskih ur 

Beri knjigo. 

Opis živali - opazuj domače živali, če imaš možnost tudi travniške ali celo gozdne 
živali (npr.: veverico). V zvezek napiši naslov in žival nariši. Opiši jo po ključnih 
besedah - zunanjost, bivališče, prehranjevanje, razmnoževanje in uporaba (če jo 
ima). Glej učbenik str. 92 in dalje. Pomagaj si s kakšno knjigo. 

Oglej si posnetek:https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJPLUS4UC&pages=94-95 

MAT 

5 šolskih ur 

Geometrijska telesa in liki - ponovi katera telesa poznaš, naštej jih, V zvezek napiši 
naslov, nariši telesa in predmete ob njih (kocka - Rubikova kocka). Reši SDZ stran 51 
- 54. Bodi pozoren na poimenovanja kot so rob, oglišče, mejna ploskev.  

Poslala vam bom gesla za vstop v spletno aplikacijo Moja matematika.  

Lahko se učiš sestaviti Rubikovo kocko. 

TJA 

Saška Pogorevc 

2 šolski uri 

CD- unit 6  

Poslušaj in zapiši povedi iz vaje “Catching Clouds” in povedi iz vaje “Story”. (Klikneš 
na puščico, na desni strani filmčka in prepiši samo pravilne dialoge) 

Students Book str. 81 (tisti, ki imate novejše učbenike imate drugo številko strani, 
zato poiščite Quiz na koncu 6 lekcije.) 

Prepišite Quiz z vprašanji in  pravilnimi rešitvami. 

LUM 

2 šolski uri 

Ustvarjaj z naravnimi materiali - sestavi umetnijo z mamico, za mamico. Ob umetniji 
povej svojo misel, svojo zgodbo. Podaj objem. 

mailto:jerca.solar@guest.arnes.si
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GUM 

1 šolska ura 

Glasbena oblika Kanon -U str 39, 40 (preberi in doma pojte različne kanone (marko 
skače, Mojster Jaka….) 

NIT 

3 šolske ure 

Prebavila - Učbenik str.22, 23, 24 (beri, prepiši in odgovori). Oglej si filmčke. Skrbi za 
zdravo prehrano. 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/# 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/# 

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_1_4r.html   reši 
prebavila in hrana 

DRU 

2 šolski uri 

Nadaljuj s plakatom/PPtxom o naravni znamenitosti Gorij. 

Od obrti do industrije - učbenik stran 64, 65 (beri, prepiši, odgovori) Oglej si 
filmček:http://www.bled.tv/pri-sobrle-zvonci-cingljajo-ze-25-let/ 

ŠPO 

3 ure 

Rokomet - vadi igre  žogo - Muhce, Petelinčka, odboj v steno in ulov, podajanje z 
bratom,.....   

N2N 

Maja Tavčar 
Karlin 

2 šolski uri 

Na spodnjih linkih boš našel spletne vaje za ponavljanje in utrjevanje besedišča na 
temo šolskih potrebščin. Najprej si še enkrat poglej besedišče in če imaš možnost 
besede tudi poslušaj. Spoznal boš še en izraz za peresnico (die Federschachtel = 
das Mäppchen). 

Ponovitev besedišča na temo šolskih stvari: https://h5p.org/node/600234 

Povezovanje slike z besedo: https://learningapps.org/watch?v=ph6hh0ifj01 

Igra spomin (slika z zvočnim posnetkom): https://h5p.org/node/584844 

Igra spomin (slika in beseda z zvočnim posnetkom) https://h5p.org/node/586884 

Lahko izdelaš tudi kartice z besediščem ali svojo igro spomin. 

NRA 

Andreja 
Potočnik 

V programu Scratch izdelaj animacijo z naslovom Žoga. Vsa podrobna navodila so v 
prilogi.  

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_1_4r.html
http://www.bled.tv/pri-sobrle-zvonci-cingljajo-ze-25-let/
https://h5p.org/node/600234
https://h5p.org/node/600234
https://learningapps.org/watch?v=ph6hh0ifj01
https://learningapps.org/watch?v=ph6hh0ifj01
https://h5p.org/node/584844
https://h5p.org/node/584844
https://h5p.org/node/586884
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PRIPOROČILA ZA VSAK DAN: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature (bralni dnevnik vodi na list papirja). 

Raziskovanje v Zakladnici idej na spletni strani OŠ Gorje, domača opravila, risanje, petje, 

modelarjenje, šivanje, vrtnarjenje … 

 

 

PEVKE IN PEVCI OPZ 

Da ne pozabimo naših pesmic in da se malo razvedrimo:  

Upevalne vaje:  https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4 

Kadar oblaki kihajo: https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE  od 20.18 minut naprej si lahko 

poslušaš in zraven prepevaš. Kazali ne bi, ko pa kihneš, nastaviš komolec. 

En ten tenera: https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU prvi del se nauči kazati z rokami, drugi 

del ne. 

 

 

 

 

Tatjana Pintar, 

pomočnica ravnateljice 
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