Datum: 24. 4. 2020

NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE
7. TEDEN: 4.–8. 5. 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.

PONEDELJEK, 4. 5. 2020: Dan dejavnosti
PREDMET

VSEBINA
1.

SLJ
5 šolskih ur

ura: ŠD - Zapoj, zapleši, zaigraj

2. ura: ŠD - Zapoj, zapleši, zaigraj

3. ura: NAMESTO BESED Oglej si video posnetek. Beri in reši naloge v učbeniku
105/8 naloga in 106/10 naloga. Odgovore napiši v zvezek, kjer imaš naslov
Piktogrami ogled video posnetka.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJPLUS4UC&pages=104-105

4. ura: NAMESTO BESED Delo z učbenikom 106/11, 107/12. in 13 - beri in odgovori
ustno. 108/ 14. in 15. odgovori pisno v zvezek.

5. ura: NAMESTO BESED - Učni list (spletna zbornica).

1. ura: ŠD - Zapoj, zapleši, zaigraj

MAT
5 šolskih ur

2. ura: PISNO DELJENJE - besedilne naloge SDZ 86 in 87

3. ura: PISNO DELJENJE - UL (spletna zbornica)

Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje, telefon: 04/745 130, faks: 04/5769 100,
TRR: SI56 01407-6000000015, IDŠ: 99229692, Matična številka: 5087317000
http://www.osgorje.si, solagorje@osgorje.si

4. ura: PISNO DELJENJE - SDZ stran 88, 89, 90

5.

TJA

ura: PISNO DELJENJE - Računanje je igra - 2 strani, ki imata pisno deljenje

1. ura:CLOTHES

Saška
Pogorevc

Na spodnjih povezavah najdeš 2 učna lističa. Iz vsakega lističa izberi dve osebi in
prepiši ter reši pripadajoče povedi. Torej na koncu moraš imeti zapise 4 oseb.

2 šolski uri

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL)/Clothes/She's_wearing..._uq5611aq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL)/Clothes/He's_wearing..._be5610jm

2. ura: THERE IS, THERE ARE
Prepiši povedi iz spodnjega učnega lističa in jih reši. Uporabi THERE IS, THERE
ARE.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL)/There_is_-_there_are/there_is_there_are_yy3060yh

LUM
2 šolski uri

1. ura: RISBE kot dodatki k učni snovi.
Preglej zvezke Slj, Nit, Mat, Dru,... in polepšaj določeno vsebino z risbo.

2. ura: RISBE kot dodatki k učni snovi.
Preglej zvezke Slj, Nit, Mat, Dru,... in polepšaj določeno vsebino z risbo.

GUM

1. ura: ŠD - Zapoj, zapleši, zaigraj

1 šolska ura

NIT

1. ura: ŠD - Zapoj, zapleši, zaigraj

3 šolske ure
2. ura: ČLOVEŠKO TELO - Učbenik stran 33 - beri. Prelistaj, preberi strani o
človeškem telesu in sproti ustvarjaj miselni vzorec, kaj že veš. (učenje).

3. ura: ČLOVEŠKO TELO - Utrjevanje in ponavljanje prek Interaktivnih vaj
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https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_1_4r.html
in PPtx (spletna zbornica).

DRU

1. ura: ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI Učbenik str.74, 75 beri odgovori, prepiši.
Odgovori tudi na vprašanja v roza okvirčku.

2 šolski uri
2. ura: TRAJNOSTNI RAZVOJ Učbenik str. 76 in 77. Zapiši v zvezek naslov in kaj je
trajnostni razvoj in njegove cilje.

ŠPO

1.

ura: ATLETIKA - tek v naravi oz. kros. Začneš počasi - 6 minut teka v pogovornem
tempu. Gimnastične vaje. Tek v naravi cca 2-3 km. Raztezanje.

3 šolske ure
2. ura: ATLETIKA - skok v daljino z mesta. Začneš s tekom - 6 minut teka v
pogovornem tempu. Gimnastične vaje. Skok v daljino z mesta. Raztezanje.

3. ura: ATLETIKA - skok v daljino z zaletom Začneš s tekom - 6 minut teka v
pogovornem tempu. Gimnastične vaje. Skok v daljino z zaleta. Raztezanje.

N2N

1. ura: V kanal mi v torek, 5. 5., napiši, kako ti je šlo preverjanje in če rabiš še
kakšno dodatno razlago. Lahko mi postaviš tudi vprašanja v zvezi s snovjo.

Maja Tavčar
Karlin
2 šolski uri

NRA

2. ura: V petek, 8. 5., bom v kanal objavila rešitve preverjanja in odgovore na vaša
vprašanja.

1. ura: Program Scratch: v prilogi je navodilo za nalogo v Scratchu- Nogometni
vratar

Andreja
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Potočnik
2 šolski uri

2. ura: Nadaljuješ v programu Scratch: v prilogi je navodilo za nalogo v ScratchuNogometni vratar

NUM

//

NŠP

//

1 šolska ura

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
Upevalne vaje: https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
Nauči se novo pesem, ki te spominja na domači kraj:
https://www.youtube.com/watch?v=yFi3KQcCEek
Prepoznaš tole pevko:
https://www.youtube.com/watch?v=U82gZAn4L4U

Tatjana Pintar,
pomočnica ravnateljice
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