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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
10. TEDEN: 25.–29. 5. 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.  
 

 

TOREK, 26. 5. 2020: Projektni dan 

PREDMET VSEBINA 

 

SLJ 

 

5 šolskih 

ur 

1. ura: Primož Suhodolčan: Ti kanta požrešna. Beri berilo. 

Napiši domišljijsko zgodbo z naslovom Požrešna kanta na sprehodu po našem  

kraju. 

Opiši, kaj je doživela in kako se je njeno potepanje končalo. 

Za uvod lahko prepišeš prvi in drugi odstavek iz Suhodolčanove zgodbe Ti kanta 

požrešna. 

2. ura: LUM namesto SLJ.  

3. ura: . OPIS ŽIVALI – S pomočjo pripravljenega  miselnega  vzorca v zvezek  napiši 

opis živali ( tvoja izbira, npr. muca, konj…) 

4. ura: Z očmi, s kljunom, k petelinu, h kokoši  - U str. 97, 98,99. 

5. ura: Z očmi, s kljunom, k petelinu, h kokoši  - U str. 97, 98,99. 

 

MAT 1. ura: LUM namesto MAT. 

mailto:francka.jenterle@guest.arnes.si
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5 šolskih 

ur 

2. ura:  Projektni dan. 

3. ura:Poprava Preverjanje znanja SDZ str. 91 – 93! Rešitve dobite v kanal Učni listi. 

4. ura: Krog in krožnica SDZ str. 6, 7! 

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

5.  ura: Rišemo s šestilom. SDZ str. 8! 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: projektni dan 

2. ura: Have got/has got, am, is ,are 

Učni listič v kanalu. Rešenega pošlji učiteljici v sporočila e-asistenta do 29.5. 

LUM 

2 šolski uri 

1. ura: Panjske končnice – navodilo v kanalu učni listi. 

 

2. ura: Panjske končnice – navodilo v kanalu učni listi. 

GUM 

1 šolska 

ura 

      1.    ura: Ljudski plesi 

             Poglej si interaktivno gradivo na radovednih pet 

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

NIT 

3 šolske 

ure 

1. ura: Človeško telo – ponavljanje in utrjevanje. 

V kanalu Učni listi bodo vprašanja o snovi! 

2. ura: projektni dan. 

3.  ura: Človeško telo – OCENJEVANJE, naloge v spletni učilnici XOOLTIME.  

( 29.5.) 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-mat-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/
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DRU  

 

2 šolski uri 

1. ura: MOJ DOMAČI KRAJ –  priprava za predstavitev – navodilo v kanalu učni listi. 

2. ura:  MOJ DOMAČI KRAJ –  priprava za predstavitev – navodilo v kanalu učni listi. 

ŠPO 

3 šolske 

ure 

1.  ura: Lahkoten tek. Gimnastične vaje, ogrevanje. 

 

Nogomet, vodenje. 

Poigravanje z žogo. Vodenje, odbijanje in kotaljenje nogometne žoge z nogama: 

počasi, hitro, naravnost, cik cak, naprej – nazaj, na mestu, v gibanju.  

2. ura: Teorija Krpan – OCENJEVANJE  naloge v spletni učilnici XOOLTIME-1. Oprema 

za izlete. 2. Zaščita pred klôpi. 3. Kako varujemo naravo v kanalu UČNI LISTI  ( 

28.5.) 

           http://krpan-4r.splet.arnes.si/ 

3. ura: projektni dan 

N2N 

Maja 

Tavčar 

Karlin 

2 šolski uri 

1. ura: projektni dan 

2. ura:  

Na tej povezavi ponovi besedišče na temo oblačil: https://h5p.org/node/597841 

nato se preizkusi z vajo na povezavi: 

https://learningapps.org/display?v=pb2zdet3n20 

Na koncu si poglej posnetek (Kleidung) in ugotovi, koliko si si zapomnil. Povezavo 

do posnetka bom v četrtek, 28. 5., zvečer objavila v kanalu. 

NRA 

Andreja 

Potočnik 

2 šolski uri 

1. ura: //  

2. ura: //  

http://krpan-4r.splet.arnes.si/
https://h5p.org/node/597841
https://learningapps.org/display?v=pb2zdet3n20
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NUM 

 

Primož 

Poklukar 

 

2 šolski uri 

 

Barve drevesa.  

1. Iz peresnice vzemi barvico, ki se ti zdi najprimernejša za barvanje drevesnega 

debla.  

2. Pojdi do drevesa v bližini, lahko se sprehodiš tudi do gozda. S seboj vzemi izbrano 

barvico in blokec ali list papirja. 

3. Natančno opazuj drevesno deblo. Na list napiši vse barve, ki jih opaziš. Drevo 

lahko tudi fotografiraš. Opazuj tudi, kako se iz debla vijejo veje in oblikujejo 

krošnjo.  

4. Na poljubno izbran list papirja nariši/naslikaj drevo. Upoštevaj vse, kar si novega 

ugotovil pri opazovanju drevesa. Tehniko barvanja izbereš sam.  

5. Na kanal pošlješ končni izdelek, lahko pa tudi fotografijo drevesa ali samo debla.  

6. In še vprašanje za konec: Ali bi naslednjič pred risanjem/slikanjem drevesa izbral 

enako barvo za deblo kot si jo pred začetkom te naloge? :) 

 

Nalogo na kanal NUM oddate do 12. 6. 2020 

 

NŠP 

 

1 šolska 

ura 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 45 minut), vse delate v stanovanju ali 

zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike 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 40 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: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature … 

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

 

 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 


