
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 5. RAZRED (1. 4. 2021–2. 4. 2021) 

  ČETRTEK, 1. 4. 2021 

 

ŠPO 

5. a 

1. šolska ura 

Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Šport. 

LUM 

5. b 

1. in 2. šolska ura 
Današnja likovna naloga te čaka v spletni učilnici. 

GUM 

5. a 

2. šolska ura 
 DZ str. 50 in 51: V zvezek prepiši, kaj je DINAMIKA.  

Nato  v zvezek iz okvirčkov na obeh straneh delovnega zvezka izpiši glasbene oznake za 
glasnost: npr.: pp-zelo tiho-pianissimo 

SLJ 

5. a 

3. in 4. šolska ura 

Današnji uri boš namenil/a branju.  

Najprej v berilu preberi besedilo, ki ga je napisal Leopold Suhodolčan z naslovom RUMENA 
PODMORNICA. Številko strani poišči v kazalu. O vsebini prebranega ter o nadaljnjem delu  
se bomo pogovorili na videokonferenci. 

Drugo uro pa nameni branju knjig za bralno značko ali domače branje.  

NIT 

5. b 

3. šolska ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj elektronski 
naslov. 

SLJ 

5. b 

                                                  4.  in 5. šolska ura 

Današnji uri boš namenil/a branju.  

Najprej v berilu preberi besedilo, ki ga je napisal Leopold Suhodolčan z naslovom RUMENA 
PODMORNICA. Številko strani poišči v kazalu. O vsebini prebranega ter o nadaljnjem delu  
se bomo pogovorili na videokonferenci. 

Drugo uro nameni branju knjig za bralno značko ali domače branje.  

TJA 

5. a 

 

5. šolska ura 

Navodila za samostojno delo boš dobil na svoj e-naslov. Objavljena bodo tudi v spletni 

učilnici. 

 

 

 

 

 



 PETEK, 2. 4. 2021 

 

MAT 

5. a 

 

1.  šolska ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj elektronski 
naslov. 

TJA 

5. b 

1. šolska ura 

Navodila za samostojno delo boš dobil na svoj e-naslov. Objavljena bodo tudi v spletni 

učilnici. 

ŠPO 

5. a in 
5. b 

2. šolska ura 

Navodila za športno vadbo najdete v spletni učilnici Šport. 

 

NIT 

5. a 

3. šolska ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj elektronski 
naslov. 

 

DRU 

5. a 

3. šolska ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj elektronski 
naslov. 

 

TJA 

5. a 

 

4.  šolska ura 

Navodila za samostojno delo boš dobil na svoj e-naslov. Objavljena bodo tudi v spletni 

učilnici. 

MAT 

5. b 

4. šolska ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj elektronski 
naslov. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 5. šolska ura 

NRA Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici. 

N2N 

nemšč
ina 

Za učence 5. a: 
Navodila za delo najdeš v spletni učilnici za nemščino. Izbereš polje Izbirni predmeti/ 
nemščina/nemščina 5. A ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=5&singlesec=5 
 
Za učence 5. b: 
Navodila za delo najdeš v spletni učilnici za nemščino. Izbereš polje Izbirni predmeti/ 
nemščina/nemščina 5. B ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=6&singlesec=6 
 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=5&singlesec=5
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=6&singlesec=6


GUM 

5. b 

6. šolska ura 

DZ str. 50 in 51: V zvezek prepiši, kaj je DINAMIKA.  

Nato  v zvezek iz okvirčkov na obeh straneh delovnega zvezka izpiši glasbene oznake za 

glasnost: npr.: pp-zelo tiho-pianissimo. 

KI 

5. a 

6. šolska ura 
Vadi  v spletni učilnici Kolesar/SIO Podpora – Simulacija izpita. Sledi spodnji povezavi. 
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8971&section=2 

 

 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8971&section=2

