
7.TEDEN: 4.5.-8.5.2020 

Zdravo! 

In je že konec počitnic! Kar prehitro so se končale- tudi zame!! 

Sedaj pa spet veselo na delo. 

Najprej vas moram spomniti na dva pomembna datuma: 

Torek, 19.5.,:  ocenjevanje znanja pri naravoslovju (od str. 50 do 73): 

Mark, Filip, Matija, Naja, Lia, Gal, Sara, Katarina, Manca (ostali že 

imate oceno v tem ocenjevalnem obdobju). 

Torek,12.5.: ocenjevanje znanja pri matematiki (deli celote, pisno 

deljenje, obseg in ploščina kvadrata ter pravokotnika):  VSI. 

  

 
BZ 

 

- Potrudi se, da boš BZ dokončal-a! 

 
PK 

 
 

- Še vadi za teoretični del izpita 
 

 
 
 
SLO 

 
PONEDELJEK,  

- 10.00: VIDEO(skupaj): - SDZ, str. 50-53 
                                        -zapis v zvezke 

TOREK 
- 10.00: VIDEO(skupaj): -utrjevanje znanja 

SREDA 
- Utrjevanje znanja- naloge po mail-u (fotografija 

na mail) 
ČETRTEK 

- 10.00: VIDEO (skupaj): ponavljanje snovi 
 

PETEK 
- 10.00: VIDEO(skupaj): SDZ, str.54-57 



                                        -zapis v zvezke 

 
 
 
 
MAT 

PONEDELJEK 
- VIDEO (skupaj):analiza preverjanja 

- Poprava preverjanja 

TOREK 
- SDZ, str.84 
- VIDEO (skupaj):dopolnilni pouk (po mojih 

navodilih) 
SREDA 

- SDZ, str. 87 (fotografija na mail) 
- VIDEO (skupaj):dopolnilni pouk (po mojih 

navodilih) 
ČETRTEK  

- SDZ, str. 88, 89 (fotografija na mail) 
 

 
DRU 
 

NAVODILA IMAŠ V NADALJEVANJU! 
PONEDELJEK 

- Ponavljanje snovi (1.-7.) 
SREDA 

- Ponavljanje snovi (8., 9.,10.) 
ČETRTEK 

- Ponavljanje snovi (11.,12.,13.)- fotografija vse 
odgovorov na mail  

 
NIT 

TOREK: 
- VIDEO (skupaj):analiza preverjanja (zjutraj ga 

dobiš po mail-u, preglej ga) 
- Poprava preverjanja (fotografija na mail) 

SREDA 
- Ponavljaj snov  

ČETRTEK 
- KVIZ ZNANJA (po mail-u)- REŠITE VSI (tudi tisti, 

ki že imate oceno) 
PETEK 

- Uči se! 



 

 
TJA 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
GUM 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
 
ŠPO 

 
- GLEJ NAVODILA NA SPLETNI STRANI 

 

 
GOS 

SREDA 
- Do srede, 27.5., mi pošlješ seminarsko nalogo, 

ki mora vključevati ppt in word-ov dokument 
besedila. Navodila imaš v nadaljevanju!  

- Seminarska naloga bo ocenjena! 
 

NAVODILA ZA DRUŽBO 

V zvezek napiši naslov PONOVIMO in datum: 5.5.2020. 

 

Odgovarjaj s celimi povedmi, vprašanj ne prepisuj. 

Številke v oklepajih pomenijo, koliko podatkov moraš napisati. Npr.: 8.naloga: ko opisuješ 

prazgodovino moraš našteti 10 različnih podatkov o prazgodovini. 

Odgovarjaj sam- lahko si pomagaš z zvezkom ali učbenikom. 

 

1. Naštej glavne gospodarske dejavnosti. 

2. Katere so kmetijske panoge? 

3. Kaj je zgodovina? 

4. Kaj je muzej? 

5. Kateri muzej je v Slovenj Gradcu? 

6. Naštej glavna zgodovinska obdobja. 

7. Kako razdelimo prazgodovino? 

8. Opiši prazgodovino (10). 

9. Opiši stari vek (10). 

10. Opiši življenje na gradu v srednjem veku(10). 

11. Opiši življenje v mestih v srednjem veku (5). 

12. Opiši novi vek (10). 



13. Opiši moderno dobo (5). 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARSKE NALOGE PRI 

GOSPODINJSTVU 

Naslov seminarske naloge: Moja najljubša jed, sladica 

Rok za oddajo seminarske naloge: sreda, 27.5. (lahko seveda prej) 

V tej seminarski nalogi boš predstavil-a svojo najljubšo jed oz. sladico. Časa imaš 

dovolj (4 tedne), da boš lahko jed pripravil-a, pripravo fotografiral-a, pripravil-a 

ppt in predstavitev v word-u.  

Seminarska naloga naj bo tvoje delo- ne delo staršev!  

Seminarska naloga naj vključuje: 

- uvod: katero jed predstavljaš, zakaj si se odločil-a ravno za to; 

- recept jedi, 

- način priprave, 

- končni izgled jedi s pogrinjkom, 

- fotografije priprave, 

- zaključek: kako si bil-a zadovoljna s pripravo, mogoče kaj ni potekalo tako kot 

bi moralo, mnenje ocenjevalcev- okuševalcev jedi.  

 

PRIPRAVA PPT: 

- samo pomembne besede- NIKAKOR NE DELOV POVEDI!  

- UVOD: kaj predstavljaš  

- ZAKLJUČEK: tvoje mnenje, mnenje ocenjevalcev jedi, 

- fotografije, 

- najmanj 5 diapozitivov. 

 

WORDOV DOKUMENT: 

- besedilo, ki ga bi povedal ob predstavitvi, 

- pisava Times New Roman, 

- velikost pisave: 14. 



 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA: 

- upoštevanje zgoraj navedenih navodil za ppt in word-ov dokument, 

- vsebina. 

 

Seminarsko nalogo (ppt in word-ov dokument) bom ocenila, zato se potrudi! 

Sam-a dobro preglej oba dokumenta, preden mi ju pošlješ.  

Pošlji mi končni izdelek! 

 

NAVODILA ZA ANGLEŠČINO – 5. B RAZRED, 7. teden 

(4. 5.–8. 5. 2020) 

Draga petošolka, dragi petošolec! 

Za nami so počitnice. Verjamem, da si si nabral/a novih moči za zaključni del šolskega leta. 

Še vedno mi lahko pišeš, če me potrebuješ (katjekar@gmail.com). 

 

TOREK, 5. 5. 2020 

Pripravi si vse potrebščine za angleščino (zvezek, DZ, peresnico). 

1. V zvezku 2x NA GLAS preberi snov OD URE NAPREJ.  

2. Reši naloge v DZ na str. 66, 72 in 73. 

3. Odpri REŠITVE ter si z drugo barvo (najbolje rdečo) preglej – kljukaj, popravi, dopolni, kar je 

potrebno. 

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020 

Četrtek je naš dan za ZOOM!  Ponovno se dobimo ob 9. uri. Vabilo za ZOOM ti bom kot vedno 

poslala en dan prej. 

Kaj moraš imeti pripravljeno? Vse potrebščine za angleščino (zvezek, DZ, peresnico). 

Video pogovorna ura bo namenjena ponavljanju in ustnemu preverjanju snovi. 
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PETEK, 8. 5. 2020 

Danes boš malo govoril/a in pisal/a po angleško. 

Najprej odpri DZ na str. 71 in ustno, obvezno NA GLAS, opiši svoj dan. Dodaj tudi uro (kdaj vstaneš, 

kdaj ješ zajtrk itd.). 

Potem odpri zvezek. Napiši naslov My day in svoj opis dneva še zapiši (najmanj 10 povedi). 

Opis kar takoj SLIKAJ in POŠLJI svoji učiteljici: katjekar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katjekar@gmail.com


 

GUM-7.teden 

Dragi petošolci!Ta teden bomo skozi križanko ponovili nekaj glasbenih 

pojmov. Potrudi se rešiti vse, pomagaj si z zvezkom in učbenikom! 

Uspešno reševanje ti želim!  Učiteljica Neva 

Reši križanko in mi jo pošlji na e-mail kozelj.neva@gmail.com 😊 

 

 

 

  Vodoravno 

3. Stoji na začetku notnega črtovja 

5. Koncert, kjer se zbira denar 

8. Navpična ravna črta 

10. Znak za ponavljanje 

11. Nepopolni takt 
 

    

  Navpično 

1. Traja 4 dobe 

2. Kdo se je oženil v slovenski ljudski skladbi? 

4. Glasba, kjer ne poznamo avtorja 

6. Traja pol dobe 

7. Avtor evropske himne  

9.znak za tišino 

  
 

 



 


