
 

 

Petek, 15. 5. 2020  

No, pa je prišel petek in konec delovnega tedna. Kar pester je bil, saj je bilo                            

ocenjevanje dvakrat na vrsti. Vem, da ste se potrudili po svojih najboljših močeh.  

Danes je rok za oddajo likovnih izdelkov in športno-vzgojnega kartona.  

Potrudite se pri ustvarjanju in naloge za šport tudi z besedo opišite. Za vsako nalogo napišite 

dve, tri povedi (kje si delal/a, kdo ti je pomagal, kaj si uporabil/a…). Z gospo Metko bova vaše 

naloge pregledali in jih ocenili. 

Če kdo še ni oddal obnove, naj to čim prej stori.  

 

Danes je na vrsti preskakovanje nizkih ovir, pisanje prošnje, deljenje z večkratniki števila 100 in 

kako prideš do poklica. Potrudite se pri delu, upoštevajte svoj urnik in naj vam delo hitro mine.  

 

        Zdaj pa veselo na delo. 

                                                                                   gospa Tanja / učiteljica Tanja 

 

 

ŠPORT 

PRESKAKOVANJE NIZKIH OVIR 

Za preskakovanje ovir ti v tem tednu ponujam več možnosti, ti pa lahko izbereš eno, dve, vse... 

Vsaj eno nalogo pa le opravi.  

1. Šolska torba že dva meseca miruje.  

Tokrat pa naj ti bo v pomoč pri športni nalogi. Poleži jo na tla in jo preskakuj na različne 

načine: levo-desno, naprej-nazaj. 

IZZIV: Postavi jo pokonci in jo preskakuj. Pomembno je, da se dobro  odrineš in povlečeš noge 

k sebi.  

NUJNO poskrbi za varnost: obuj si nedrsečo obutev, če boš nalogo izvajal/a v stanovanju. 

     



 

2. Imaš doma kolebnico? 

Vzemi si 10 minut in jo preskakuj na način, pri katerem si najbolj uspešen. Lahko pa poskusiš 

tudi kakšen drug način. Spomni se, kaj smo delali v šoli: naprej, nazaj, križno, v teku, z 

vmesnim in brez vmesnega poskoka, dvakrat zavrtiš, po eni nalogi... Nato pa 3 minute počivaj 

in potem še enkrat 10 minut skači.  

 

3. Pripravi si nizke ovire, ki naj bodo različno visoke, npr.: torba, pručka, škatle, blazine 

(povšter)... Če pa boš nalogo izvajal zunaj, pa si pripravi drugačne ovire. 

Nato pa jih preskakuj sonožno, z eno nogo (posebej z levo, posebej z desno), teci preko ovir... 

 

SLOVENŠČINA 

KAKO NAPIŠEMO PROŠNJO IN KAJ VSE NAPIŠEMO V NJEJ? 

V SDZ 2, str. 81: Dopolni in pomni. 
Preberi povedi in vstavi manjkajoči podatek.  

Nato si oglej dele neuradne pisne prošnje.  

ZAPIS V ZVEZEK:  

V zvezek napiši naslov PROŠNJA, zraven datum. 

Nato preriši in prepiši sestavne dele neuradne pisne prošnje. (v SDZ zapisana pod rubriko 

Dopolni in pomni. 

 

SDZ 2, str. 80, 8. naloga 

Napiši pismo (osnutek) – neuradno prošnjo po navodilu.  

Namen, tema in naslovnik prošnje so vnaprej določeni. Pri razvrščanju sestavin besedila (tj. 

kraja in časa pisanja, nagovora, vsebine, pozdrava in podpisa) si pomagaj s shemo v rubriki 

Dopolni in pomni.  

Potem ko boš napisal  prošnjo, jo sam vrednoti po navodilih v preglednici na rjavkasti podlagi. 

Tako boš svoje besedilo lahko sam popravil in ponovno napisal.  

Opozorilo:  

Bodi  pozoren na zunanjo oblikovanost napisane neuradne zasebne prošnje: na čitljivost in 

estetskost pisave ter na jezikovno pravilnost. (pravopis) 

Izogibaj se tudi popravljanju ali prečrtavanju besed. (če se zmotimo, besedilo ponovno 

napišemo).  

Piši z nalivnim peresom.  

 



DRUŽBA 
 

POKLICNA IZOBRAZBA 

V UČB na strani 67 preberi, kaj je poklic in kako pridemo do izobrazbe.  

 

Zapis v zvezek: 
 

 V zvezek napiši naslov Poklicna izobrazba in datum. 

      Na R5, družba poišči SDZ, stran 83.  

- Preriši razpredelnico pri 1. nalogi in jo izpolni po navodilih. 

- Nato pa v zvezek naredi še 3. nalogo. 

 

 Zdaj pa napiši naslov Ponovi. V SDZ-ju poišči stran 85 in naredi nalogo v zelenem okvirčku 

tako, da boš z ustrezno barvo prepisal dejavnosti.  

 

KONEC ZA DANES IN TA TEDEN! 

 

 

 

 

 

 

 


