
Pozdravljeni, dragi učenci.  

Prvomajske počitnice so za nami. Upam, da ste se pošteno spočili in 

si nabrali novih moči za nadaljnje učenje. Sedaj je pred nami še 

veliko dela. Potrebno bo pošteno zavihati rokave in se lotiti dela – 

učenja. Čaka nas še ocenjevanje znanja. Še prej bomo vse dobro ponovili, potem pa preverili 

in ocenili, kaj ste se naučili. 

Vsa nadaljnja navodila bodo sproti objavljena v spletni učilnici, kamor mi boste tudi vi 

oddajali svoje rešene naloge. 

 

NAČRT DELA ZA 7. TEDEN – 4. 5. – 8. 5. 2020 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 
 
SLJ 

 
Ponovitev snovi 

 
UL, zvezek 

 
Navodila v spletni učilnici 

 
NIT 

 
Ponovitev snovi 

 
UL, zvezek 

 
Navodila v spletni učilnici 

 
MAT 

 
Ponovitev snovi 

 
UL, zvezek 

 
Navodila v spletni učilnici 

  

Torek, 5. 5. 2020 
 
MAT 

Pisno deljenje -  
ponovitev deljenja 

 
UL, ppt , zvezek 

Navodila v spletni učilnici, 
ZOOM 

 
SLJ 

Navodila in kriteriji za 
opis poklica ali živali 

 
UL, ppt , zvezek 

 
Navodila v spletni učilnici, 
 

 
DRU 

Različne oblike 
površja, relief 

UL, ppt , zvezek Navodila v spletni učilnici, 
 

 

Sreda, 6. 5. 2020 
NIT Po zgradbi smo si 

ljudje podobni, a 
vendarle različni 

UL, ppt, video Navodila v spletni učilnici. 

 
GUM 

Tempo in dinamika v 
glasbi – počasi, hitro, 
glasno, tiho 

UL, ppt Navodila v spletni učilnici. 

 
SLJ 

Kako se pogovarjamo 
po telefonu? 

Ppt, zvezek, DZ  
Navodila v spletni učilnici, 
 

 

MAT 
Pisno deljenje do 100 
brez prehoda 

 
UL, ppt , zvezek 

Navodila v spletni učilnici, 
ZOOM 



 

Četrtek, 7. 5. 2020 
DRU Del pokrajine smo tudi 

mi 
UL, ppt , zvezek Navodila v spletni učilnici, 

 
 

MAT 
Pisno deljenje do 1000 
brez prehoda 

UL, ppt , zvezek Navodila v spletni učilnici, 
ZOOM 

LUM + 
LUM 

Barvno nasprotje - 
žival 

List, ppt  
Navodila v spletni učilnici, 

 

 

                                                   Petek, 8. 5. 2020 
SLJ +SLJ Kako se pogovarjamo 

po telefonu? Katere 
podatke vsebuje 
telefonski imenik? 

UL, ppt , zvezek Navodila v spletni učilnici, 
 

 

MAT 
Pisno deljenje do 1000 
s prehodom 

UL, ppt , zvezek Navodila v spletni učilnici, 
ZOOM 

 
NIT 

V različnih okoljih so 
različna živa bitja 

DZ, ppt Navodila v spletni učilnici. 

 

GUM Tudi tišina je del 
glasbe 

UL, ppt Navodila v spletni učilnici. 

 

 


