
9.TEDEN: 18.5.-22.5.2020 

Zdravo! 

V torek nas čaka še eno ocenjevanje znanja in odlično nam bo šlo, kajne!? 

Torek,19.5.,10.00: ocenjevanje znanja pri naravoslovju in tehniki:  

Mark, Filip, Matija, Naja, Lia, Gal, Sara, Katarina, Manca.  

BZ - Potrudi se, da boš BZ dokončal-a! 
PK - Še vadi za teoretični del izpita 

 
 
 
SLO 

PONEDELJEK,  
Iz besedila Fantom na šoli (B., str. 46- samo iz te 
strani) izpiši samostalnike ter jim določi spol in 
število (tako kot smo delali prejšnji teden)- 
fotografija na mail 

TOREK 
- 10.00: VIDEO: Pregled nalog 

SREDA 
- 10.00: VIDEO: utrjevanje znanja-naloge dobiš 

zjutraj na mail (fotografija) 

ČETRTEK 
- 10.00: VIDEO: utrjevanje znanja-naloge dobiš 

zjutraj na mail (fotografija) 

 
 
 
 
MAT 

PONEDELJEK 
- 10.00 VIDEO: SDZ, str.55 

                       -zapis v zvezke 

TOREK-  
-SDZ, str. 96 (fotografija na mail) 

SREDA  
- Utrjevanje znanja (naloge na mail)- fotografija 

na mail 
PETEK:  

- Utrjevanje znanja (naloge zjutraj na mail)- 
fotografija na mail   
                           



 
DRU 
 

PONEDELJEK 
- VIDEO: - U., str. 102 

               -Zapis v zvezke            
SREDA 

- Utrjevanje znanja: U., str.104- Ponovi (s celimi 
povedmi odgovoriš na vprašanja)-fotografija na 
mail 

PETEK 
-  VIDEO: - U., str. 105 

               -Zapis v zvezke         

 
NIT 

TOREK: 
- VIDEO 10.00: ocenjevanje znanja 

 
PETEK 

-analiza in poprava preizkusa 

 
TJA 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
GUM 

 
NAVODILA IMAŠ NAPISANA V NADALJEVANJU 

 
ŠPO 

 
- GLEJ NAVODILA NA SPLETNI STRANI 

 

 
GOS 

- Seminarska naloga po navodilih iz 7. tedna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



NAVODILA ZA ANGLEŠČINO – 5. B RAZRED, 9. teden 

(18. 5.–22. 5. 2020) 

Draga petošolka, dragi petošolec! 

Pred nami je 9. teden pouka na daljavo. Če me potrebuješ, sem tu (katjekar@gmail.com). 

 

TOREK, 19. 5. 2020 

Ponovi snov. Odpri zvezek in si preberi vse o VREMENU. Beri počasi in na glas. 

Kako se pa oblečeš, kadar je toplo? In kako pozimi? Danes boš ponovil/a tudi angleške besede za 
oblačila. 

Najprej si poglej 2 videa:  

1. del:  https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY   

 
2. del:  https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU 
  

Nato reši nalogi v DZ, str. 80. 

DODATNE NALOGE (za višje ocene): DZ, str. 79 in 81. 

Nato vzemi v roke rdeče pisalo, odpri rešitve in si natančno preglej, kako uspešen/na si bil/a. 

 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 

Tokrat boš najprej reševal/a naloge v DZ, in sicer reši str. 82–83.  

Ko končaš, vzemi v roke rdeče pisalo, odpri rešitve in si natančno preglej, kako uspešen/na si bil/a. 

 

PETEK, 22. 5. 2020 

Pred koncem tedna pa si poglej še zabavni posnetek, kako izgleda, kadar gre nakupovat Mr Bean 
. 

Posnetek se vmes samodejno ustavi in odgovoriti moraš na vprašanje ali pa postaviti besede v 
pravilni vrstni red. Nato izveš, ali si odgovoril pravilno ali ne, in si lahko ogledaš naslednji del. 

VIDEO: https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-clothes-shopping 
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Pozdravljeni 5-šolci!                                       9.teden 

Ta teden boste samo ponavljali in utrjevali svoje znanje! 

Ponovite: 

-ritmične notne vrednosti (celinka,polovinka,četrtinka,osminka) 

-C-dur lestvico ;zakaj se tako imenuje) 

-odnose med toni (celton,polton) 

-višaje,nižaje 

-dinamične oznake (f,p,mf,mp,pp,ff) 

-kaj je takt,taktnica,taktovska mera 

-kaj je ostinato,melodija,crescendo,decrescendo 

-kaj je pavza v glasbi 

-kaj je enoglasno petje,kaj je večglasno petje 

-kaj je sinkopa 

-prepevajte si pesmi,ki smo jih prepevali v razredu,pa tudi tiste,ki so všeč vam in 

jih radi pojete 

-naj vam pesem polepša dan 

To,kar boste ponavljali in utrjevali mi NI TREBA POŠILJATI Na MAIL! 

Tisti pa,ki mi še dolgujete delo za 7 in 8 teden -vas 

prosim,da mi pošljete svoje izdelke na moj mail do 

22.5.2020   kozelj.neva@gmail.com 

 

Lep pozdrav,učiteljica Neva 
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