
                                                                                                                                                   Datum: 24.3.2020 

3. NAVODILA ZA DELO DOMA - 5. B 

Pošiljam vam razpored učne snovi in dejavnosti po urniku do konca tedna. ( 25. -27.3.2020) 

 

DAN UČNA URA VSEBINA PRIPOMOČKI 

SREDA 1. DRU Preteklo je že veliko časa 
Preberi navodilo 1. naloge in izpolni miselni 
vzorec.  Izberi dogodek iz otroštva. 
Preveri svoje delo na učnem listu o 
pokrajinah. 
Rešitve sem poslala kot priponko. 
 

DZ: 82,83 
 
 
Rešitve -Ul 

2. MAT 1. Preveri svoje delo na učnem listu za 
utrjevanje. 
2. PISNO DELJENJE ( ponovi poštevanko!!!) 
- Reši 1. nalogo, pred tem poglej primer. 
- Ponovi deljenje z pomočjo primerov, daljši in 
krajši način. Pazi na podpisovanje ostanka. 
-1. Nalogo reši na krajši način. 
 
 

Rešitve - UL 
DZ 3. Del 
Str. 6 
Str. 7 
STARŠI! 

3. TJA Navodila so na spletni strani šole. ( učitelj David 
Š.) 

 

4. LUM Danes je materinski dan. 
Izdelaj voščilnico mamici in ji napiši 
posvetilo. 

Papir, škarje, 
lepilo, pripomočki 
za risanje 

5. LUM Ustvarjaj! V pomoč imaš ideje na spletni 
strani – pobrskaj malo. 
Ne pozabi narediti hišno opravilo – 
dobro delo namesto mamice.  
 

Pošlji mi slikico 
izdelka. 

6. SLO Kako načrtujemo tvorjenje pripovedovalnega 
besedila? 
 
Preberi miselni vzorec in ustno odgovori na 
vprašanja. ( 3. naloga) 
4. n: Izberi zanimiv dogodek, ki se ti je RES 
zgodil. 
Predlogi: Poškodoval sem se, Prvič na kolesu, 
Izlet z družino, Izgubil sem se, Zobobol, Naučil 
sem se plavat ….. Napiši miselni vzorec v zvezek 
. Glej primer 3. Naloge. 
5. n: Preberi najmanj 2x! 
6. n: Napiši v zvezek  doživljajski spis o tem 
dogodku in ga daj počivat do petka. 
 
 

DZ: 14/3 -6 
 
zvezek 



ČETRTEK 1. SLO Nadaljuješ: 
7.naloga: Preberi Andražev doživljajski spis in ga 
uredi s pravilnim zaporedjem dogodkov. 
Reši še naloge od 8. do 10. 
 

DZ: 15/ 7- 10 
Nalivnik! 

2. GUM Na spletni strani. ( Ana Banovec) 
 

 

3. NIT Temperatura in toplota 
Reši obe nalogi in preberi ter prepiši Moram 
vedeti v zvezek. Pomagaj si s spletom ali 
enciklopedijo. 

 

DZ: 73 

4. NIT Dejavnost:  Merim temperaturo vode 
Predlog: Primerjaj izmerjene temperature s 
sošolcem- sošolko, če ste kaj v stiku po telefonu 
ali računalniku. 
Naloga: Učno snov ponovi na učnem listu.  
 

DZ: 73 
 
 
 
UL ( priloga) 

5. ŠPO  
Naredi več različnih vaj, poskrbi za svoje telo. 

video 

6.    

PETEK 1. TJA  
Navodila so na spletni strani šole.  

 

 2. DRU Koliko časa je minilo? 
Zgodovinska obdobja 
Preberi vsebino na obeh straneh in reši 1. 
Nalogo. 
 Ne pozabi prebrat tudi vsebino v oblačkih. 
Naloga: Reši PONOVI in prepiši v zvezek. 

DZ : 84 
85, 
 
 
 zvezek 

 3. SLO Poišči zvezek v katerega si pisal v sredo 
doživljajski spis. Preveri svoje delo  s vprašanji in 
trditvami v  
11. nalogi. 
Popravi svoje besedilo in ga dopolni, če si 
ugotovil, da je to potrebno.  
12.n:Pokaži staršem, upoštevaj nasvete. 
13.n: Zdaj pa napiši svoj doživljajski spis še 
enkrat z upoštevanjem vseh navodil in 
nasvetov. 
Pošlji mi v pogled kot priponko. 
 

DZ: 17/ 11,12,13 
 
Zvezek 
 
 
 
 
računalnik 
 

 4. MAT Trimestni deljenec, enomestni delitelj 
Zmorem tudi to….kdor zmore! 

DZ3: 8 in 9 

 5. Dop. pouk Vadi deljenje 
 

Vaje str. 55 

 6. ŠPO Pojdi na daljši sprehod v spremstvu 
domačih. ( sobota, nedelja) 
 

 

 


