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SREDA, 20.5. 2020 

Ponovi- prepiši v zvezek 

 

PRETEKLO JE ŽE VELIKO ČASA   U/78,79 
ZGODOVINA preučuje  

 

 

                                              kdaj, zakaj, kje se je nekaj zgodilo               

preteklost človeštva                                                                         kdo je bil udeležen 

                                   kakšne so bile posledice 

 

 

 

ZGODOVINSKA OBDOBJA 

 

prazgodovina stari vek srednji vek 
 

novi vek moderna doba 
ali 

sodobnost 
 

 

časovni trak 

 

KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI?   U/80,81 
 

Ostankom preteklosti pravimo zgodovinski viri. Poznamo jih več vrst: 

 

 

 

materialni   

viri   

pisni    

viri   

ustni   

viri     

avdiovizualni 

viri   

 

Predmeti, ki jih je 

človek uporabljal v 

vsakdanjem 

življenju: orodje, 

pohištvo, 

prebivališča, 

oblačila, orožje… 

Napisani in narisani 

zapisi, slike, 

fotografije, 

zemljevidi… 

Ustna pričevanja in 

ljudsko izročilo: 

pesmi, pripovedke, 

plesi, glasba, šege 

in navade. 

Zvočni in video 

zapisi. 

Zgodovinski viri so kulturna dediščina naroda in vsega človeštva. 
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Zgodovinarji: strokovnjaki, ki znanstveno preučujejo zgodovinske vire. 

Arheologi: strokovnjaki, ki preučujejo izkopanine. 

 

Muzeji, arhivi, galerije, knjižnice: ustanove, ki skrbijo, da se zgodovinski viri 

strokovno zbirajo, ohranjajo, preučujejo. 

 

PRAZGODOVINA   U/82,83 
 

Oglej si fotografije in posnetek v interaktivnem gradivu na Radovednih 5, DRU, 

Preteklost, Prazgodovina na ozemlju današnje Slovenije. 

 

 

 
 

Preberi učno snov v Učbeniku str. 82,83 

Prepiši v zvezek 
 

Življenje ljudi je bilo odvisno od narave. Hranili so se tako, da so lovili živali in nabirali 

rastline, plodove.  

 

Orožje za lov so si izdelali sami iz kamna (pestnjak). S časom so znali izdelati tudi sulice, 

kopja, loke, kladiva, sekire. Živeli so v jamah.  

 

Po naključju so odkrili ogenj. 

 

Sčasoma so si začeli izdelovati bivališča, sejati semena in udomačili so živali. Tako se 

začne  poljedelstvo in živinoreja. 

 

 

Prazgodovino delimo na: 

 

 

 

kameno dobo                           dobo kovin 

 
Človek je najpogosteje uporabljal material- 

kamen. 

 

Človek je začel uporabljati kovine: zlato, 

baker, srebro, železo. 
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MATEMATIKA 

1.Nadaljuj z reševanjem  nalog v SDZ str. 21, 22. 

2.Če si naloge na strani 21 in 22 že rešil,reši nalogo SDZ str. 

23/4- rešuj v zvezek! 

3. Vadi za ustno ocenjevanje znanja. 

Rešitve včerajšnjega matematičnega izziva 

 

Dolžina stranic kvadrata….6cm; Ploščina kvadrata…36𝑐𝑚2 

Ploščina pravokotnika…32𝑐𝑚2; Dolžina stranic pravokotnika…8cm, 4cm 

 

Matematični izziv: 

 

 

 



4                                                                                                                                                
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SLOVENŠČINA 

1. Ponovi o samostalniku in pridevniku. Rešuj v zvezek.  
 

Določanje samostalnikov in pridevnikov 

 

1. Iz povedi izpiši samostalnike in pridevnike. Določi jim spol in število. 

Določi tudi vrsto pridevnika. 

 

Primer: 

Steklena miza je v veliki delavnici. 

steklena= vrstni pridevnik, ženski spol, ednina 

miza= samostalnik, ženski spol, ednina 

veliki= lastnostni pridevnik, ženski spol, ednina 

delavnici= samostalnik, ženski spol, ednina 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Pisana pentlja je krasila ogromno darilo. 

Mojo  sestrico so odpeljali na pregled k šolski zobozdravnici. 

 

2. Prepiši s pisanimi črkami. Pazi na uporabo velike začetnice.  

 

LANSKO POLETJE STA IMELA JURE IN MATEJA LEPE POČITNICE. 

NAJPREJ STA BILA S STARŠI V SIMONOVEM ZALIVU. MESTO IZOLA 

JIMA NI BILO VŠEČ, NAVDUŠILA PA STA JU PORTOROŽ IN PIRANSKI 

AKVARIJ. KER ZNATA ŽE PISATI, STA PISALA PRIJATELJEM V 

MURSKO SOBOTO IN NOVO MESTO.  

PO DESETIH DNEH STA SE VRNILA NA PTUJ. NASLEDNJI DAN JU JE 

VZEL DED FRANCI S SEBOJ V GORE. NJIHOV CILJ JE BILA 

PREŠERNOVA KOČA NA STOLU, KJER SO SREČALI PET PIRANČANOV.  

ŽE NASLEDNJI DAN SO BILI V KRANJSKI GORI. PRIJATELJI 

VANDOVI SO JIH ŽE ČAKALI. Z NJIMI SO PREŽIVELI TRI DNI.  

NALOGO ODDAJ DO PETKA 22.5. 2020. 
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Ponovno glasno preberi »povedi« na str. 62, 12 jih je. 

Prim. Ho paura di litigare con gli amici. 

           Non ho paura del buio....... 

Vse povedi napiši v zvezek. 

Ponovno poslušaj in glasno preberi povedi na str. 64, nal. 4. 

Ponovno glasno preberi nal. 5. 

Danes se boš malo gibal. Na str. 65 je zabavna zgodba: Una storia da mimare-

Muoviti come Tobi (Gibaj se kot Tobi). 

Na spodnjem posnetku so navodila za vsako sličico. Tvoja naloga je, da ob 

poslušanju navodil vsakega pokažeš z gibi-pomagaj si s sličicami. 

Ko boš slišal navodilo Adesso cambio ordine pomeni, da bodo navodila v 

drugačnem vrstnem redu. 

https://www.youtube.com/watch?v=dBm2B44cszM&t=0s 

 

Na naslednjem posnetku so navodila v spremenjem vrstnem redu. Ob gibanju 

in poslušanju napiši v kvadratke številke navodil po  vrsti kot jih slišiš. 

https://www.youtube.com/watch?v=12L3BCkxG5U 

 

 

            

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBm2B44cszM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=12L3BCkxG5U
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET –ŠPORT  (za tiste, ki ta predmet 

obiskujejo) 

 

ŠPORTNO VEDENJE - FAIR PLAY V ŠPORTU 
 
Fair play oz. poštena igra pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in zmage, 
spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev, trenerjev, sodnikov in organizatorjev. Je 
spodbujanje manj sposobnih, uživanje v svojih in drugih uspešnih potezah in tudi 
spoštljiv odnos do drugih zunaj igrišča. 
 

LEPO JE ZMAGATI, ŠE LEPŠE JE SODELOVATI, NAJLEPŠE JE IGRO 
VZLJUBITI. 

 
Za uvod, si na spodnji povezavi oglejte kratek video Infodroma: Mladi hokejisti in 
športno vedenje: https://www.youtube.com/watch?v=W-3XW-qeNs4 
 
Sedaj pa pazljivo preberite spodnje besedilo: 
Pravi športnik se ravna po načelih fair playa. Včasih lahko to pomeni, da prekine igro 
z namenom, da bi popravil krivico, ki se je zgodila, da bi pomagal tekmecu, ki se je 
znašel v nepričakovanih težavah ali nevarnosti, ki ovira njegov nastop. Pravi športnik 
se veseli zmage le, če imajo vsi sodelujoči enake možnosti za uspešen nastop in 
dobro pripravo. V športu, ki upošteva fair play, ni želja po namerni povzročitvi telesne 
poškodbe in ni psihičnega oziroma besednega nadlegovanja. 
 
GLAVNA NAČELA FAIR PLAYA 

 spoštovanje pravil; 
 spoštovanje sodnikov in njihovih odločitev; 
 spoštovanje tekmecev; 
 načelo enakih možnosti za sodelovanje; 
 ohranjanje oblasti nad lastnimi ravnanji in samim seboj. 

 
 
ŠPORTNO OBNAŠANJE 

 Šport je igra; povabimo k igri tudi prijatelje. 
 Ne iščimo vzroka za svoje neuspehe pri drugih. 
 Spoštujmo nasprotnikovo znanje in sposobnosti. 
 Priznajmo, da so tudi uspešnejši in spretnejši od nas, zberimo pogum in jim 

čestitajmo. 
 Nagrajujmo dobre nasprotnikove poteze. 

 
 
 
POŠTENA IGRA 

 spoštujmo drugačnost. 

 bodimo strpni, enakopravni in dostojanstveni. 

 ne bodimo nasilni in ne podpirajmo nasilnih dejanj. 

 pomagajmo šibkejšim in razočaranim, da bodo v športu uživali. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-3XW-qeNs4
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DOBER ŠPORTNIK 
Spoštuje igro in se trudi, da bi bila ta kar najboljša. Dobro igro spoštuje tudi ne glede 
na to ali je zanjo zaslužen on ali njegov tekmec. Dober športnik je prijazen tako ob 
svoji zmagi kot ob porazu, zato ker spoštuje tekmece, športne vrednote in športnega 
duha. Dober športnik vedno poskuša igrati po svojih najboljših močeh ter spoštuje in 
podpira pravila. Šport je lahko lep, če tako želimo udeleženci v športu 
 
Oglejte si še spodnji miselni vzorec: 
 

 
 

 
NAVODILA ZA OCENJEVANJE 

 
Zaradi trenutne situacije s COVID-19, bo ocenjevanje znanja potekalo na daljavo, in 
sicer bo ocenjen pisni izdelek. Izdelali boste manjši plakat, ga fotografirali in 
fotografijo poslali učiteljici po elektronski pošti. 
 
Izberete lahko med dvema temama: 

1. ŠPORTNO VEDENJE – FAIR PLAY V ŠPORTU (pomagate si lahko z zgornjo 
vsebino). 

2. PREDSTAVITEV POLJUBNEGA ŠPORTA (lahko izberete katerikoli šport, ki 
sem vam zdi zanimiv, morda ga celo trenirate in ga predstavite). 

 
Plakat naj bo pester in poučen, poleg besedila naj vsebuje tudi več slik (lahko risbe, 
fotografije, izrezke iz časopisov …). Slikovni material naj bo natančno izrezan, 
oziroma natančno narisan. Pazite, da je besedilo slovnično pravilno napisano. Ne 
pozabite napisati virov, avtorja in razred. 
 

ŠPORTNO 
VEDENJE -
FAIR PLAY

POŠTENO
ST

PRAVIČN
OST

ODGOV
OR-

NOST
ŠPORTN

A 
SOLIDARNOS

T

SPOŠTOVA
NJE

ENAKOPR
AV-NOST



9                                                                                                                                                
 

Rok za oddajo izdelka je v sredo, 3. 6. 2020. Izdelke pošljete na spodnji elektronski 
naslov svoji učiteljici NŠP. Na teh naslovih sva vam na razpolago tudi za morebitna 
dodatna vprašanje: 

 5. A: mojka.mehora-lavric@oskosmac.si 
 5. B in 6. A: dunja.zugelj@oskosmac.si 

 
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATOV 
 
Ocenjuje se: 
• VSEBINA PLAKATA  
• IZGLED PLAKATA  
 
Odlično (5) 
Vsebina plakata ustreza temi. Učenec učinkovito izbere podatke. Plakat je izdelan s 
pomočjo uporabe vsaj treh virov. Viri so navedeni. Plakat je izdelan estetsko in je 
poučen. Poudarjeno je bistvo, izpostavljene in pojasnjene so ključne besede, pisava 
je primerno velika. Na plakatu so vsaj tri slike, fotografije ali risbe. Naveden je avtor 
plakata in razred. Na plakatu se kaže učenčeva samostojnost, izvirnost in 
ustvarjalnost. 
 
Prav dobro (4) 
Vsebina plakata ustreza temi. Učenec dokaj učinkovito izbere podatke. Plakat je 
izdelan s pomočjo uporabe vsaj dveh virov. Poudarjeno je bistvo, delno so 
izpostavljene in pojasnjene ključne besede, pisava je primerno velika. Viri so 
navedeni. Na plakatu sta vsaj dve sliki, fotografiji ali risbi. Plakat je izdelan dokaj 
estetsko in je poučen. Naveden je avtor plakata in razred. Na plakatu se kaže 
učenčeva samostojnost, izvirnost in ustvarjalnost. 
 
Dobro (3) 
Vsebina plakata delno ustreza temi. Učenec dokaj učinkovito izbere podatke, vendar 
je tema dokaj neučinkovito prikazana. Plakat je izdelan s pomočjo uporabe dveh 
virov. Viri so navedeni. Na plakatu je vsaj ena slika, fotografija ali risba. Plakat je 
izdelan pomanjkljivo estetsko in je le delno poučen. Naveden je avtor plakata in 
razred. Na plakatu se le delno kaže učenčeva samostojnost, izvirnost in 
ustvarjalnost. 
 
Zadostno (2) 
Vsebina plakata delno ustreza temi, je nerazumljiva in neučinkovito prikazana Plakat 
je izdelan s pomočjo uporabe enega vira. Viri niso navedeni. Informacije niso 
predstavljene v celoti. Na plakatu je ena slika, fotografija ali risba. Plakat morda ni 
izdelan estetsko in je le delno poučen in nejasen. Ni naveden avtor plakata in razred. 
Na plakatu se ne kaže učenčeva samostojnost, izvirnost in ustvarjalnost. 
 
Nezadostno (1) 
Učenec ne izdela plakata oz. le-ta ne ustreza zgoraj omenjenim zahtevam. Učenec 
ne odda izdelka do navedenega datuma oddaje. 
Viri: 
https://www.sportikus.org/sportikus/ 
http://sport-rodica.splet.arnes.si/fair-play/ 

mailto:mojka.mehora-lavric@oskosmac.si
mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si
https://www.sportikus.org/sportikus/
http://sport-rodica.splet.arnes.si/fair-play/

