
BK, ŠPORT – 9. in 10. teden 

Navodila za 2 tedna (začeli ste že prejšnji teden) 

V torek in petek boste imeli OCENJEVANJE ŠPORTA z učiteljico 

Andrejo. O času in načinu ocenjevanja je že obvestila tvoje starše. 

 

En dan pa lahko nameniš naslednji nalogi iz tabele. 

 

Petka na daljavo – ostani zdrav 
V tabeli je zbranih 5 nalog – za 5 ur športne vzgoje.  
NALOGA NAVODILA DOKAZNO GRADIVO 

PALEC 
 

 
 

Ogrevanje S trenerjem fitnesa. 

Vadba za začetek na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v
=kP4xAUjpvfU 
Navodilo: aktivno opravi vodeno 

vadbo, med vadbo naredi fotografijo.  

Čas vadbe 45 min. 

Prilepi fotografijo. 

KAZALEC 
 

 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

 Čas raziskovanja 45 min. 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 

SREDINEC 

 
 

Hišni robot. 

Opravi hišno opravilo namesto 

staršev. Posnemi zabavno fotografijo. 

☺. Predvideni čas 30 min.  

 

Prilepi fotografijo. 

PRSTANEC  

 
 
 

Aktivnost v naravi. 

Hitro ven iz hiše ☺. Izvedi pohod ali 

počasen tek. Povabi družinske člane 

in upoštevaj priporočila NIJZ. 

Privošči si 60 min uživanja v naravi. 

Poišči drevo in ga objemi. 1 min v 

tišini poslušaj naravo. Dokumentiraj 

aktivnost s fotografijo. 

Prilepi fotografijo. 

MEZINEC 
 

Športni film. 

https://www.youtube.com/watch?v=

Wr_nk7twOYY&t=712s 

Povzetek filma. 

https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU
https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s


 

Oglej si športni film in v nekaj 

stavkih napiši povzetek. Čas ogleda 

45 min. 
 

 
 
BK, MATEMATIKA 
 

V zvezek in delovni zvezek si zapiši: 10. teden, torek, 26. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezek izračunaj račune brez ostanka. 

 

Če ti kaj ne bo šlo, preberi včerajšnjo razlago – po korakih. Lahko pa mi tudi 

napišeš na Viber, da imaš težave. Seveda ti bom pomagala – lahko tudi z dodatno 

razlago. 

 

Prepiši navodilo:  

• Pisno deli in naredi preizkuse: 
 

 

482 : 2 = 

826 : 2 =   

639 : 3 =  

505 : 5 = 

660 : 3 = 

550 : 5 =   

906 : 3 = 

848 : 4 =  

 

 

  

  

948 : 4 =  

955 : 5 = 

791 : 7 =   

714 : 7 =   
 

 
DELJENJE Z 0 – SE ŠE SPOMNIŠ? 

 0 : 6 = 0 

Imaš 0 bonbonov. Razdeliš jih 6 prijateljem. Koliko bonbonov dobi vsak?  

Seveda 0. 

 

OPOZORILA: 

- Z RDEČO VEJICO označi prvo število, s katerim lahko deliš 

- Pri vsakem računu naredi preizkus. 

 



BK, SLOVENŠČINA – Ponavljanje in utrjevanje snovi  
                                     letošnjega šolskega leta 
 

V zvezek si zapiši: 10. teden, torek, 26. 5. 2020 

 

Danes bomo začeli s ponavljanjem in utrjevanjem letošnje snovi. 

 

Pripravila sem vam: 

- Splošno preverjanje znanja (verjetno boš potreboval dva dneva za 

reševanje) –  

- Ponavljanje in utrjevanje velike začetnice (ta UL pa reši, ko bo SLJ 3. dan 

na urniku) 

 

Povezava do zgornjih nalog je na spletni strani. 

 

Liste lahko natisneš, lahko pa besedilo prepišeš. 
 
 


