
Tedenska priprava  

                                          Ponedeljek, 23. marec 2020 
 

 

Navodila za učenje na 
daljavo 

  
Učni list 

SLJ 
 

Opis poklica – 
cvetličar 

Učni list Preberi opis poklica cvetličar ter 
odgovori na vprašanja 

NIT Ponovitev snovi Ppt  Preberi power point in odgovori na 
vprašanja 

MAT Geometrija – liki in 
telesa ponovite 

Ppt, DZ Reši naloge v  oranžnem DZ 

 

                                        Torek, 24.  marec 2020 
MAT Geometrija - simetrija Ppt, DZ Reši naloge oranžnem DZ 

SLJ Opis poklica - cvetličar Učni list, zvezek Reši naloge, ki opisujejo različne 
poklice 

DRU Ponovitev novi - 
orientacija 

Zvezek, učbenik, 
ppt 

Preberi power point prezentacijo. 
Pomagaj si z učbenikom. V zvezek 
odgovarjaj na vprašanja 

 

                                        Sreda, 25. marec 2020 
NIT Ločevanje odpadkov Ppt, zvezek Preberi power point, preberi snov v 

učbeniku, preriši preglednico  

GUM Pesem Mamica je 
kakor zarja 

Zvezek Pesem prepiši v zvezek in se jo nauči 
ob zvočni prelogi 

SLJ Pesem za mamo Ppt, zvezek Na ppt preberi pesem o mami.  
Napiši pesem o svoji mami. Pošlji mi 
svoj izdelek. 

MAT Geometrija - vzorci Ppt, DZ Reši naloge v oranžnem DZ 
 

                                         Četrtek, 26.  marec 2020 
DRU Orientacija s 

pomočjo naravnih 
pojavov 

Ppt, učbenik, zvezek Preberi power pointa, nato prepiši 
tabelsko sliko v zvezek.  

MAT Utrjevanje 
poštevanke 

Interaktivne naloge Reši naloge na spletni strani 

LUM 
 

Mesto - trganka List (poljuben, 
časopisni papir, 
reklame…) 

Po navodilih na ppt  iz časopisnega 
papirja natrgaj hiše različnih velikosti, 
oblik… Za streho uporabi drugačen 
papir (reklamo, kolaž papir, kar imaš). 
Narediš mesto, vas…  

 



                                        Petek, 27.  marec 2020 
SLJ Berilo: Ti kanta 

požrešna 
Berilo, zvezek Po navodilih na ppt: preberi 

berilo, odgovori na vprašanja, 
nariši konto 

MAT Utrjevanje pisnega 
množenja, 
poštevanke 

Interaktivne naloge Reši naloge na spletni strani 

NIT Ločevanje odpadkov Dve plastenki Izdelaj mini kompostnik po 
navodilu. Vsak dan opazuj, kaj se 
dogaja z olupkom in ugotovitve 
sproti zapisuj 

RU Navodila kako skrbeti 
za higieno v času 
corona virusa 

 Ob slikovnem gradivu ponovijo, 
kako se pravilno umivajo roke. 

 


