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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
6. TEDEN: 20.–24. 4. 2020  
 
ODDELEK: 

 
6. B 
 

 

RAZREDNIK: Primož Poklukar, primoz.poklukar@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so 
objavljeni na spletni strani OŠ Gorje. 

 
 
 
 

ČETRTEK, 23. 4. 2020: Dan dejavnosti 

PREDMET UČITELJ VSEBINA 

SLJ 

5 šolskih 

ur 

Tina 

Sušnik 

1. ura: DZ, str. 82–87 

            Naslov (pod slovnico): Opis naravnega pojava 

a) DZ, str. 82, 83: preberi opis naravnega pojava (veter), 

b) DZ, str. 83–87: reši naloge. 

2. ura:  

a) DZ, str. 87: v zvezek napiši povzetek pravila (opis naravnega pojava), 

b) spletna učilnica: pravilnost nalog v DZ (str. 83–87) preveri z rešitvami. 

3. ura: spletna učilnica 

Naslov (pod slovnico): Pridevnik 

a) spletna učilnica: zapiski/razlaga pridevnika (ponovi, preštudiraj, 

pomni, prepiši/nalepi v zvezek). 

4. ura: dan dejavnosti 

5. ura: Utrjevanje/preverjanje znanja (pridevnik) 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm 

mailto:primoz.poklukar@guest.arnes.si
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm


 

2 

(Reši prvih pet sklopov vaj.) 

MAT 

4 šolske 

ure 

Mija 

Rihtaršič 

1. ura: Alineja: Seštevanje in odštevanje kotov - velikosti kotov niso v 

celih kotnih stopinjah (U str. 181-182) 

- poglej razlago, 

- po ogledu v zvezek prepiši tablsko sliko, 

- reši U, str. 182 /1. a, b, c, 2. a, b, c, 

- reši U, str. 182 / 3. (1. stolpec), 4. (1. stolpec) (Rešitve!). 

2. ura: Podnaslov: Vrste kotov 

- poglej razlago, 

- prepiši delitev kotov glede na velikost iz U, str. 183, 

- reši U, str. 185 / 1., 2. (Rešitve!). 

3. ura: dan dejavnosti 

4. ura: Utrjevanje in preverjanje znanja 

- reši U, str. 185 / 3. (Rešitve!) 

- odpri povezavo in reši preverjanje znanja, 

- na koncu si oglej oceno in naredi popravo. 

TJA 

4 šolske 

ure 

Brigita 

Škufca 

1. ura:  FREE-TIME ACTIVITIES 

a) UČB. str. 48  Vaje reši v UČB.  

-Ex. 1 Poslušaj in poveži.  

-Ex. 2 Uredi vrstni red besed. 

- Ex. 3 Dopolni z manjkajočim prislovom pogostosti. 

b) DZ str. 49  

-Ex. 1, 2, 3 Reši v zvezek. 

2. ura:   Present simple – revision 1 

Spletna učilnica: reši vaje namenjene ponavljanju in utrjevanju 

Present Simple in prislovov pogostosti. 

3. ura: Testing and evaluation 1 

Spletna učilnica: 

- reši vaje,  

https://youtu.be/tq7wVpB1xSI
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Eb4a8GybdDpLqsyhb-LvkJIBzbykPq6-_y2Ld8O0YbTQcw?e=AjfM1K
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Eb4a8GybdDpLqsyhb-LvkJIBzbykPq6-_y2Ld8O0YbTQcw?e=AjfM1K
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/ESbonyVPjPVAi4nmW3tTU_EBQnzoCX4nzuMUyWPCXexkUg?e=B1aodd
https://youtu.be/9Bo3PJD2LHQ
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Ec4q7sTjUxVPvjQKXvBsM0QBxPW_joq6k0fYrGFk38XjgA?e=vX0zSW
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Eejgj5ZZcj5LqA0zBrph9GkBHc0O_jmDjK_2CHfOvsR0ZQ?e=hlvKF7
https://forms.gle/qjBChChy9NeGeCpN8
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-preveri in oceni, koliko si se naučil-a (pomagaj si z rešitvami v 

spletni učilnici). 

4. ura: dan dejavnosti 

LUM 

1 šolska 

ura 

Primož 

Poklukar 

 

Prostorsko oblikovanje: zaprt, odprt prostor, konstrukcija;  

Zaključek dela do vključno 23. 4. 2020 

ODS 

1 ura 

Primož 

Poklukar 

 

Videokonferenca ZOOM v torek od 10.00 do 10.45.  

NUM 

1 šolska 

ura 

Primož 

Poklukar 

 

// 

 GUM 

1 šolska 

ura 

Tadej 

Šepec 

Ogled treh posnetkov, opišite razlike in/ali podobnosti med 

tehnikami izvajanja in občutki, ki se porodijo ob glasbi. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjcCoRYCYPw 

https://www.youtube.com/watch?v=zfpSn7ZYC0A  

https://www.youtube.com/watch?v=mVJjmyFfuts 

GEO 

1 šolska 

ura 

Klavdija 

Koman 

1. ura:  Preverjanje “Kroženje Zemlje in letni časi” 

Spletna učilnica: reši vaje namenjene ponavljanju in utrjevanju 

(priponka je učni list).  

 

ZGO 

1 šolska 

ura 

Vesna 

Leban 

Človek razmišlja: Kje so meje razvoja znanosti in tehnologije 

-  Natančno preberi besedilo in reši naloge v SDZ na straneh 75 – 77. 

-  Na spletu si lahko pogledaš kakšen filmček ali sliko o novih pojmih 

-  V zvezek napiši naslov Kje so meje razvoja znanosti in tehnologije in 

pisno odgovori na vprašanja PONOVIMO in PREMISLI (SDZ str. 77). 

Ko boš končal preveri pravilnost odgovorov v rešitvah SDZ, ki sem 

https://www.youtube.com/watch?v=PjcCoRYCYPw
https://www.youtube.com/watch?v=zfpSn7ZYC0A
https://www.youtube.com/watch?v=mVJjmyFfuts
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vam jih pripela pretekli teden. Poslikaj mi svoj zapis v zvezku – samo 

sklop ČLOVEK RAZMIŠLJA – iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi 

(odgovore na vprašanja, ki si jih moral delati v zvezek). Poslikan zapis 

mi pošlji po eAsistentu. 

Kdor mi še ni poslal fotografije družinskega drevesa, naj mi ga pošlje 

po eAsistentu. Ne pozabi na zgodbico svojih prednikov. 

NAR 

2 šolski 

uri 

Asja 

Sodja 

1. ura: V zvezek zapiši naslov ZGRADBA RASTLIN in podnaslov 

KORENINA. Pojdi na vrt in poizkusi odpuliti eno rastlino (npr.: regrat) 

s koreninami vred. Kako ti je šlo? Če si bil neuspešen, jo raje izkoplji. 

Opazuj korenino in jo skiciraj v zvezek. Označi: glavno korenino, 

stranske korenine, koreninski lasek, koreninski vršiček in koreninska 

čepica. Pomagaj si z učbenikom str. 59. Zapiši dve nalogi korenine. Na 

svoji skici s puščico označi, kako teče tok vode v korenino. Na str. 60 

si oglej tudi korenine s posebnimi nalogami (naredi skico vsake in 

dopiši nalogo). 

2. ura: dan dejavnosti 

TIT 

2 šolski 

uri 

Mija 

Rihtaršič 

1. ura: Preverjanje znanja: Lesna gradiva 

- odpri povazavo in reši preverjanje znanja iz lesnih gradiv 

2. ura: Spajanje lesa 

- oglej si posnetek, 

- reši DZ, str. 27 

- rešitve: 

IME VEZNI ELEMENT 

lepljenje lepilo 

žebljanje žičnik / žebelj 

vijačenje vijak 

rogličenje  

spoj na pero in 
utor 

 

mozničenje mozniki 
 

ŠPO 

3 šolske 

Nenad 

Pilipovič, 

Maja P. 

Vsak dan bodi športno aktiven vsaj 60 minut (hoja, tek, 

kolesarjenje,rolanje) v skladu s priporočili. Ne pozabi na vaje za moč 

telesa. 

https://forms.gle/gwCL9VMAywiWujwU7
https://www.youtube.com/watch?v=B1A3aiEHIzk
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ure Kristan Na spodnjem linku si preberi o TEORIJI PLESA. Poskusi zaplesati disco 

hustle. 

https://teorijasporta.weebly.com/drugi-scaronporti.html 

https://www.youtube.com/watch?v=pNqD-EQcnTk 

Preverjanje znanja: Angleški valček in polka 

do 4. 5.  2020 maja.preseren-kristan@guest.arnes.si ali 

nenad.pilipovic@guest.arnes.si 

GOS 

1 šolska 

ura 

Asja 

Sodja 

1. ura: PREVERJANJE ZNANJA (Označevanje, kupovanje in shranjevanje 

živil). Preko kanala bom v ponedeljek, 20. 4. 2020 zvečer poslala 

direktno povezavo do kviza, ki ga reši. Z njim boš preveril, koliko si se 

sam naučil. V spodnji okvirček zapiši svoje ime in priimek, brez raznih 

vzdevkov ali okrajšav. Reševanje bo časovno omejeno do konca 

tedna, zato se ga loti čimprej. 

Zamisli si oglas, ki bo oglaševal neko storitev (saj se še spomniš te 

vsebine iz začetka šolskega leta, če ne, pobrskaj po zvezku, da si 

osvežiš spomin) in ga nariši v zvezek. Oglas naj kupcu nudi vse 

pomembne informacije, ki jih potrebuje. Oglas fotografiraj (pri tem ti 

lahko pomaga kateri od odraslih) in mi ga pošlji prek eAsistenta. 

Zraven se tudi podpiši. 

N2N 

2 šolski 

uri 

Maja 

Tavčar 

Karlin 

1. ura: Ponavljaj in utrjuj teme: živali na kmetiji (Bauernhoftiere), šolske 

potrebščine (Schulsachen), pomlad/velika noč (Frühling/Ostern). 

Preglej vse svoje zapiske v zvezku in jih uredi. Pošlji učiteljici, česar še 

nisi. V kanal bom v ponedeljek (20. 4.) zvečer objavila povezave in 

natančna navodila za reševanje spletnih vaj. 

2. ura: V četrtek (23. 4.) zvečer bom v kanal objavila povezavo do kviza, 

kjer boš lahko preveril svoje znanje. 

 

NRA 

 

2 šolski 

uri 

 

Andreja 

Potočnik 

1. ura: Ne pozabi učiteljici poslati nalogo o prispevku iz spletnega 

časopisa do vključno 24. 4., če še nisi to storil v 5. tednu. 

2. ura: // 

 

 

NŠP 

 

 

Nenad 

Pilipovič 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 40 minut), vse delate v 

stanovanju ali zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike 

https://teorijasporta.weebly.com/drugi-scaronporti.html
https://www.youtube.com/watch?v=pNqD-EQcnTk
mailto:maja.preseren-kristan@guest.arnes.si
mailto:nenad.pilipovic@guest.arnes.si
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1 šolska 

ura 

Slovenije!!!: 

- 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 35 minut po stopnicah ali stopanje na stol v 

stanovanju (ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje (srčni utrip 120-

160) - NUJNO sami ali s starši). 

 

 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

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

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

 

 

Tatjana Pintar,  

pomočnica ravnateljice 

 


