
TOREK, 12. 5. 2020 

SLJ – GRADIM BESEDNI ZAKLAD 

Danes boš gradil/-a besedni zaklad. UL si skopiraj ali pa ga reši v zvezek za jezik. Priložene so 

tudi rešitve.  

UČNI LIST 

REŠITVE 

 

NIT – projektno delo: ČLOVEK 

V tem tednu boš sestavil in posnel videoposnetek ( največ 2 minuti,) na temo človeka. Najprej 

si poglej video posnetek z navodili. 

Izbral/-a si boš enega od spodnjih naslovov.  

Naslovi:  

- Časovni trak razvoja osebe od otroka do odrasle osebe (ne pozabi na mladostnika). 

- Okostje (mišice in kosti) v povezavi z gibanjem in srčnim utripom 

- Kako hrana vpliva na naše zdravje (zobje in prehranska piramida) 

KORAKI, kako se lotiti dela 

1. Izberi naslov. 

2. V UČ in zvezku preberi vse o tej temi. 

3. Razmisli, kako bi to predstavil nekomu, ki o tej temi ne ve veliko. 

4. Uporabi svoje telo, pripomočke in govor.  

5. Pomembno je, da je aktivnost, ki jo narediš zelo konkretna 

6. Preden se posnameš, vadi, kako boš to naredil. 

7. Ko to imaš, prosi nekoga, da te posname. 

8. S to nalogo boš pokazal/-a, kaj si se naučil/-a. 

Posnetek do petka, 15. maja, pošlji učiteljici.  

 

MAT – PISNO DELJENJE Z OSTANKOM 

Nadaljujemo s pisnim deljenjem z ostankom.  

V zvezek napiši naslov :                  VAJA 

Odpri DZ3, str. 89/3. V zvezek prepiši vse račune, jih izračunaj po znanem postopku – kratek 

način in naredi preizkus. Učenci, ki imajo DSP rešijo le prva dva stolpca (4 račune). 

http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/2_del_bogatimo-besedni-zaklad.docx
http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/rešitve_2_del_bogatimo-besedni-zaklad.docx
https://youtu.be/C6v9YUp_KSM


Nadaljuješ z izračuni na strani 90 (računi: A,B,C,Č,D,E,F,G,H). Vse računaš v DZ na kratek način 

in preizkus. Rešitve preveri v prilogi delovnega zvezka.  

 

GUM – IZVAJANJE RITMA 

Danes in jutri boš pri uri glasbe na spodnjih povezavah prisluhnil učitelju Jaku Strajnarju. 

Z njim se boš učil ritmov ob pesmi Abraham ma sedem sinov in pesmi Muca-Maca.  

Za delo boš potreboval plastičen lonček ali kakšno drugo plastično okroglo embalažo, da jo 

boš lahko dobro držal v roki.  

Učitelj ti bo vedno na koncu zastavil tudi glasbeni izziv.  

ABRAHAM MA SEDEM SINOV: https://youtu.be/9S4aUlyDAMk 

MUCA-MACA: https://youtu.be/yLvDfzWpe9c 
 

Kar korajžno in veselo na delo, pa veliko glasbenega ustvarjalnega duha ti želim.   

https://youtu.be/9S4aUlyDAMk?fbclid=IwAR3PAur2Yslw-g1hIDNn6CsSNM_WK074GTD6eP4Vh09QG4hKMGMd3P5wnTk
https://youtu.be/yLvDfzWpe9c?fbclid=IwAR0snPz0AjRWCqYWCJic1BRnr-3nMuch-lomhbedktYlDAGkSIckAFD7m28

