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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
3. TEDEN: 30. 3.–3. 4. 2020 
 
ODDELEK: 4. B  

RAZREDNIK: Francka Jensterle, francka.jensterle@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na spletni 
strani OŠ Gorje.  
 

 

PREDMET VSEBINA 

 
SLJ 
 
5 šolskih ur 

1.  ura:  

Polonca Kovač Vezalkine sanje 

Razmišljaj o vezalkah. (Dejavnost pred branjem) 

Beri zgodbo. Preberi jo tudi domačim na glas. 

Odgovori ustno: Dejavnost po branju. 

2. ura:  V medijski delavnici je naloga: 

Nadaljevanje zgodbe (Prepiši začetek in nadaljuj, kaj se je vezalki godilo.) 

3. ura: 16. Poglavje Izvedel sem nekaj novega (NOVICA).U str. 80 – 81! 

Uporabi ŠOLA NA DALJAVO – i Rokus – Gradim slovenski jezik – izdaja s 
plusom – Našli boste filme, posnetke o novici o medvedih. U str. 80!  

4. ura: Poglavje Izvedel sem nekaj novega (NOVICA).U str. 80 – 81! 

5. ura: // 

 
MAT 
 

1. ura: Geometrijski liki in telesa. SDZ str. 51, 52! Nariši v zvezek, označi oglišče, 
rob in mejno ploskev. Vrste geometrijskih teles. Katera so v tvojem domu? 
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5 šolskih ur 
2. ura: Geometrijski liki in telesa. Kocka in kvader. SDZ str. 53, 54! 

3. ura:. Geometrijski liki in telesa-kvadrat in pravokotnik. SDZ str. 55– 58! V 
zvezek nariši like. Označi stranico in oglišče. 

4. ura:.  Geometrijski liki in telesa – skladnost likov SDZ str. 59, 60! 

Kaj moraš vedeti? Kaj je lik in kaj geometrijsko telo. 

5.  ura: // 

TJA 

Saška 
Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: Students Book  str.78, 79 - HABITATS - ŽIVLJENJSKA OKOLJA 

 

Oglej si slike, preberi in v zvezek nariši svoj najljubši prostor. Nariši in se nauči 

povedati, katerih barv je, kaj tam najdeš in katere živali vidiš. Glej oblačke pri 

nalogah, da boš znal tvoriti  

2. ura:  Dodatno gradivo str. 26 -  BRALNO RAZUMEVANJE (tisti, ki imate novejše 

učbenike poiščite v Student’s Book na koncu 6 lekcije – Reading.  

 

Rešiš in prepišeš nalogo 1, bereš nalogo 2 ter prepišeš in rešiš nalogo 3 na 

strani 27. Vadiš branje druge naloge toliko časa, da je tekoče. 

Če si dodatno gradivo pozabil v šoli, ga najdeš na iRokus.si. 

LUM 

2 šolski uri 

1. in   2. ura: Izdelali bomo lutko iz papirnate vrečke ali papirnatega valja wc 

papirja ali kuhinjskih brisač. Zamislimo si zanimivo idejo, katero žival bomo 

izdelali. Pri tem bomo uporabljali tudi druge barvne papirje, koščke tanjše 

lepenke, po želji pa tudi kose tkanin, gumbe, papirnate posodice itn. Posebej 

bomo pozorni, da bo nlutki močno poudarjen svetlo temni kontrast 

.  

 Primer lutke, oblikovane iz papirnate vrečke. Lahko narediš muco, psička, 
leva… 
Vrečka je lahko katerekoli barve, lahko je tudi potiskana z vzorcem …Naloga za 
naslednji teden: Pripravi škatlo, izdelovali bomo gledališki oder. 
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NUM 

Primož 
Poklukar 

2 šolski uri 

// 

GUM 

1 šolska ura 

1. ura:  Zapoj in zapleši ob treh svojih najljubših pesmih. Pesem ritmično 
spremljaj.    (s ploskanjem, korakanjem, udarjanjem po kolenih, …..) 

Naslove skladb (slovenskih ali tujih) in njihovega izvajalca zapiši v zvezek. 

NIT 

3 šolske ure 

1. ura: Po mojem telesu se pretakajo snovi U str. 21 

2. ura: Po prebavilih potuje hrana U str. 22, 23! 

3. ura: Zobje in skrb za zdravje, ob vprašanjih ponovi snov o človeškem telesu U 
str. 8.-21!  

NE POZABI: VSAK DAN SKRBNO UMIVAJ ZOBE! 

 
DRU  
 
2 šolski uri 

1. ura: Kaj je nadmorska višina? Nariši sliko iz učbenika! 

 U str. 55! Prepiši Moram vedeti. 

 Delo z zemljevidom Slovenija. Poišči 10 gora in zapiši njihovo nadmorsko 
višino.  

2. ura: / 

ŠPO 

3 šolske ure 

1.  ura: Gimnastične vaje in lahkoten tek. 

Rokomet – podaja in sprejem.  

2. ura:. Gimnastične vaje in lahkoten tek. 

Rokomet – podaja in sprejem, vodenje. 

(Priporočam ogled športa (rokometa) na TV. 

3. ura: / 
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N2N 

Maja Tavčar 
Karlin 

2 uri 

1. ura: Na učnem listu “Schulsachen_mreža” v mreži poišči besede in jih zapiši v 
zvezek. 

2. ura: Preberi si razlago na učnem listu (N2N456) in v zvezek reši nalogo, ki je na 
koncu lista.  

NRA 

Andreja 
Potočnik 

2 uri 

1. ura: Varna raba spleta 

Nasveti za uporabo družabnih omrežij:  

- odpri povezavo https://safe.si/nasveti/druzabna-omrezja 

- preberi Spletna omrežja - 10 naj nasvetov 

- izberi si eno aplikacijo, ki jo uporabljaš (Vibre, Messenger, Snapchat, 

Instagram…) in preberi.  

2. ura: Povzetek in ponovitev programa Word ter pošiljanje spletne pošte 

- odpri Word in napiši 5 povedi (lahko tudi več) o aplikaciji, ki si jo izbral in 

kateri nasveti se ti zdijo najbolj uporabni. 

- dokument pošlji kot priponko učiteljici na eAsistenta v kanal ali preko spletne 

pošte andreja.potocnik@osgorje.si 

Rok za oddajo je 16. 4. 2020 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature … 

Piši dnevnik, raziskuj zakladnico ... naredi si bogate dneve z domačimi 

 

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. 

https://safe.si/nasveti/druzabna-omrezja
https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE
https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE
https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU
https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU
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Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 


