Datum: 10. 4. 2020

NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE
5. TEDEN: 13.–17. 4. 2020
ODDELEK:

5. A

RAZREDNIK:

Janja Geltar, janja.geltar@guest.arnes.si
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na spletni
strani OŠ Gorje.

PREDMET

VSEBINA
1. ura: Velikonočni ponedeljek

SLJ

5 šolskih ur

2. ura: Niko Grafenauer: PEKI (V berilu str.22-23 preberi pesem in ostalo besedilo,
ter v zvezek odgovori na vprašanja.

3. ura: Izberi pesem za domače branje, ji pripesni vsaj dve kitici, zapiši v zvezek za
DB in se jo nauči. V kanalu najdeš priponko z navodili za izdelavo DB.)

4. ura: KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI? (V priponki kanala najdeš učni list. V
zvezek preriši miselni vzorec in ga dopolni. Prepiši tudi besedilo in v
razpredelnico izpiši samostalnike glede na spol.)

5. ura: V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI?(SDZ str.58, str.59, nal.5-8,
str.60,61)

1. ura: Velikonočni ponedeljek

MAT

4 šolske ure

2. ura: TRIMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (SDZ3 str. 16-17)

3. ura: TRIMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (SDZ3 str. 18-19, deljenje
skupaj v sredo/po Zoomu)
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4. ura: ŠTIRIMESTNI DELJENEC, DVOMESTNI DELITELJ (SDZ3 str. 20-21)

TJA
Saška

1. ura: Velikonočni ponedeljek

2.

ura:. CD - Unit 6 - PEOPLE

Pogorevc
Poslušaj in zapiši besede, povedi pri “Spinning, Popping ballons, Catching
Clouds.” Poslušaj tudi “Song” (učbenik str.72) in si eno kitico za enega
družinskega člana izmisli. Ta družinski član naj ne bo babica niti dedek, saj o
njima že govori pesem. V svojo kitico vpleti zunanjost te osebe in pa kaj zna in
počne ta oseba in je zato tako poseben/na. Ne obremenjuj se z rimo, besedilo
pa naj bo smiselno.

3 šolske ure

3.

ura: Birthday Invitation
Učbenik str. 76/1.,2.
Preberi vsa tri vabila na rojstnodnevno zabavo. Pri vsakem nekaj manjka. Nato
napiši vabilo za praznovanje svojega rojstnega dne z vsemi pomembnimi
podatki, po želji lahko vključiš tudi malo manj pomembne podatke. Pazi na
besedice : at six o’clock, on Sunday, at 15 Spodnje Gorje (pri naslovu najprej
povedo hišno številko in potem ulico)
VABILO IN KITICO POŠLJI UČITELJICI V SPOROČILA EASISTENTA IN NE V KANAL.

LUM
2 šolski uri

1. ura: Slikanje: SORODNI BARVNI ODTENKI (Večkrat preberi pesem
N.Grafenauerja PEKI in nariši barvni strip. Pripravi si brezčrten list papirja, ga
razdeli na najmanj štiri prostore, lahko tudi na več in vsebino pesmi nariši v
stripu.)

2. ura: Slikanje: SORODNI BARVNI ODTENKI (Večkrat preberi pesem
N.Grafenauerja PEKI in nariši barvni strip. Pripravi si brezčrten list papirja, ga
razdeli na najmanj štiri prostore, lahko tudi na več in vsebino pesmi nariši v
stripu.)

NUM

//

Primož
Poklukar
2 šolski uri

2

GUM
Saška

1. ura: Velikonočni ponedeljek

2. ura:

//

Pogorevc
2 šolski uri

NIT
3 šolske ure

1. ura: Velikonočni ponedeljek

2.

ura: PREVERJANJE ZNANJA O PRSTI, VODI, ZRAKU, VREMENU (skupaj preko
Zooma/s pomočjo poslanih odgovorov dopolni manjkajoče z drugo barvo)

3. ura: PREVERJANJE ZNANJA O PRSTI, VODI, ZRAKU, VREMENU (skupaj preko
Zooma/s pomočjo poslanih odgovorov dopolni manjkajoče z drugo barvo)

DRU

3 šolske ure

1. ura: KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI? – Sledovi preteklosti
str.80 in reši v SDZ str.86)

(Preberi v U

2. ura: KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI? – Ali je vse res? ( Preberi v U str.80 in
reši v SDZ str.87)

3. ura: KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI? – Poglej v muzej! ( Preberi v U str.81
in reši v SDZ str.88, 89; v zvezek prepiši miselni vzorec in ga dopolni.)

GOS
Asja Sodja

1. ura: PREIZKUŠANJE LASTNOSTI BLAGA. V zvezek napiši naslov in preriši tabelo iz
priponke. Preizkusi lastnosti dveh vrst blaga, ki ju imate doma. V priponki so
natančnejša navodila za izvedbo te praktične vaje.

1 šolska ura

ŠPO
3 šolske ure

1.

ura: NOGOMET: VODENJE ŽOGE( v kanalu so navodila)

2. ura: NOGOMET: ZAUSTAVLJANJE ŽOGE( v kanalu so navodila)

3. ura: NOGOMET: OSNOVNI UDARCI (v kanalu so navodila)

N2N

1. ura: Poslušaj pesem o velikonočnem zajčku. Več navodil najdeš na učnem listu

3

Maja Tavčar

(Osterhase).

Karlin
2. ura:
2 šolski uri
V zvezek napiši naslov Frühling. Ugotovil/a boš, da veliko besedišča na temo
pomladi že poznaš. Dobro ga ponovi s spodnjimi vajami, nekaj besed boš
spoznal na novo.
Pri prvi vaji preglej vse besede, če imaš možnost, jih tudi poslušaj. Nato te
besede (10 besed) zapiši v zvezek (označi jih z barvami: der – modra, die –
rdeča, das – zelena) in dopiši slovenski pomen.
Z drugo in tretjo nalogo besede ponavljaj in utrjuj. Dodatne napotke si preberi
v kanalu, prav tako v kanalu preveri točnost svojih prevodov.
Zapis v zvezku mi poslikaj in pošlji v kanal ali v sporočila v eAsistentu do
najkasneje 21. 4.
https://h5p.org/node/600157
https://learningapps.org/display?v=pse4qjrwc01
https://learningapps.org/display?v=pd1rbt7tk16

NRA
Andreja

1. ura: Ne pozabi učiteljici poslati nalogo o varni rabi spleta, če še nisi to storil.
Na povezavi odpri spletni časopis, ki je namenjen otrokom.Povezava
Časopis preglej in preberi nekaj člankov, ki te zanimajo.

Potočnik
2 šolski uri

2. ura: V programu Word naredi povzetek, vsaj pol strani dolg (pisava naj bo
velikosti 12, razmik med vrsticami 1,15, pisavo izberi sam, naslov naj bo
poudarjen in velikosti 14). Dokument pošlji učiteljici.
Rok za oddajo je 24. 4. 2020

NŠP
Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 60 minut), vse delate v stanovanju ali
zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike Slovenije!!!:
Nenad
Pilipovič

1 šolska ura

- vzdržljivost
1. za ogrevanje: hoja 5 minut po stopnicah ali stopanje na stol v stanovanju
(ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje - NUJNO sami ali s starši), atletska
abeceda (6 vaj), krepilne in raztezne gimnastične vaje;
2. glavni del ure: hoja 25 minut po stopnicah ali stopanje na stol v stanovanju
(ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje (srčni utrip 120-160) - NUJNO sami ali s
starši).
- vadba za Športni karton (okvirno 30 minut).
4

3 x 25 trebušnjakov, 3 x 10 sklec, 2 x 30 s stabilizacije trupa, poligon nazaj,
taping z roko, skok v daljino z mesta, predklon trupa. Poglej si spletno stran
SLOfit.

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN:


Vsako jutro delo začni z gibalno dihalnimi minutkami, krepi zdravje z vsakodnevno vajo 4-7-8 (4
sekunde vdih skozi nos, 7 sekund zadrži dih in drži za nos, 8 sekund izdih skozi usta)



Ne pozabi na vsakodnevno prednostno nalogo BITI NAJBOLJŠI JAZ (lahko si jo izbereš sam-a).



Na RTV SLO 1 si vsako dopoldne od 9.10 do 10.00 lahko ogledaš zanimivo poučno oddajo
IZODROM.



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

Tatjana Pintar,
pomočnica ravnateljice
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