
TOREK, 26.5. 2020 

SLOVENŠČINA 

1. Preberi spodnje besedilo 

2. V zvezek napiši obnovo prebranega besedila V gozdu. V obnovo vključi vsaj 

tri osebe in upoštevaj potek dogodkov. Pazi na pravopisna in slovnična 

pravila. Napiši najmanj šest povedi.  

Tomaž Novak 

 



MAT 

Rešitve nalog SDZ str 18-25. Obvezno preveri in odkljukaj. 

 

 

REŠITEV MATEMATIČNEGA IZZIVA 

 

Izračun preostanka jabolk 2000 – 800 = 1200 kg. 

V hladilnico je shranil 24 zabojev jabolk. 

Nove naloge: 

 

Vaje str. 58/1- obvezna 

SDZ str. 26,27- neobvezna 



DRU 

Danes boš spoznal življenje na Ljubljanskem barju v preteklosti, ko 

so na njem živeli koliščarji.  

Za začetek si oglej kratki predstavitvi o življenju mostiščarjev. Na 

prvi povezavi,  kot življenje mostiščarjev oz. koliščarjev, vidijo in ga 

predstavijo v Društvu Fran Govekar iz Iga. O življenju mostiščarjev 

je čudovito pripoved napisal Janez Jalen z naslovom Bobri. Na 

naslednji povezavi je pogled na izvor in življenje koliščarjev.   

https://www.youtube.com/watch?v=8G7lMXZgJFo 

https://www.youtube.com/watch?v=HNvYxsbkr_E&feature=youtu.be 

 

Zapis v zvezek 

 

Oglej si še nekaj zanimivosti iz življenja koliščarjev. 

https://docs.google.com/presentation/d/1lUZkNaUfy_dsG1XHJ5nphZyemal5gaeteUxG99-

f5X0/present?slide=id.p38 
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GUM 

V učbeniku Radovednih 5 za glasbeno umetnost na strani 94, 95 in 96 je zbrano 

nekaj osnovih vsebin (pomagaš pa si lahko tudi s »Skrinjo učenosti«, ki jo najdeš 

spodaj) Ogovori na vprašanja in se nauči. Veliko pa že znaš.  

V drugem tednu junija boš pri Gum ocenjen.  

1. Ocenjevala bom teorijo (glej spodnja vprašanja). 

2.  Zapeti boš moral pesem, ki smo se jo letos učili. (Kekčeva pesem, Z 

vlakom, Zakrivljeno palico v roki, Bratovščina Sinjega galeba, Zemlja pleše, 

V Ljubljano, Prelepa si, bela Ljubljana, Na vrhu nebotičnika, Čez Šuštarski 

most). Izbiraš lahko med pesmimi v Učbeniku ali tistimi, ki ste jih dobili 

preko navodil na daljavo.  

3. Prebrati boš moral tudi svojo Strašno dinamično zgodbo in pri branju 

upoševati zapisano dinamiko. 

  

1. Kaj je violinski ključ? 

2. Kaj je takt? 

3. Kaj je taktovski način in kaj nam pove? 

4. Kaj je taktnica in kje stoji? 

 
5. Iz česa je sestavljen takt? Kaj je doba? 

6. Kaj je predtakt? 

7. Kaj označuje končaj? 

8. Kaj označuje ponavljaj? 

9. Kaj so note? 

10. Kako jih ločimo? Imenuj jih. 

11. Kaj je pavza in kako jih razlikujemo? 

12. Kaj je notno črtovje? 

13. Kaj v glasbi pomeni: pp, p, mp, mf, f, ff, 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

                                                      ŠPORTNA 

 

Danes nadaljujemo z ljudskimi plesi, in sicer se bomo naučili ZIBENŠRIT. 
Zibenšrit je eden najbolj razširjenih ljudskih plesov na Slovenskem. Variant je veliko, 
vse so si precej podobne.  V naših krajih ima ta ples različna imena: simšrit (Trenta), 
sedem šritov (Kal nad Kanalom), sedem korakov ali cotič (Goriška Brda), Češpe, 
hruške, jabolka (Trebuša), na Goriškem pa je dobil ime šetepaši (Števerjan).  
Ples večkrat zaplešite ob videoposnetki, da se naučite pravilnih korakov. Pazite tudi 
na ritem. 
VIDEOPOSNETEK  - ZIBENŠRIT: https://www.youtube.com/watch?v=a6nPstbTZII 
 
Zibenšrit v parih: Če želite, lahko poskusite ples tudi v paru z nekom od vaših 
domačih: https://www.youtube.com/watch?v=2BjWDneN6Po 
 
Sedaj pa ponovite še znan ljudski ples OB BISTREM POTOKU JE MLIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8&list=RDyQATZEU0QaU&index=2 
 
Oglejte si še fotografije slovenskih ljudskih noš severnega dela Slovenije. 
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Pomoč in informacije: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 
Viri: 

 Fotografije: arhiv Folklorne skupine Val Piran (foto: Martin Bobič) 

 https://kd-fsrazor.si/o-nas/plesna-skupina/plesi/ 

 
 

 
 

UŽIVAJ V PLESU! 
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Pozdravljeni! Danes je na vrsti ocenjevanje znanja. Povezavo in uro ste dobili. 

Prosim, da se držite določene ure. 

 

Danes boste razmišljali o počitnicah. Letošnje šolsko leto se bliža koncu in čaka nas 

dolgo, brezskrbno poletje. Počitnice so čas, ko se spočijemo, počnemo stvari, ki so 

nam všeč in potujemo. Ko smo na potovanju ali izletu, radi pošljemo pozdrave 

prijateljem. Z veseljem izbiramo zanimive razglednice, ki najlepše predstavijo kraj, 

kjer dopustujemo. 

 

V DZ str. 96 / vaja 25 boste prebrali nekaj razglednic. Prikazujejo in opisujejo 

nekatere znane kraje v Sloveniji in Evropi: 

 

1  Povežite opise z ustreznimi slikami na razglednicah. 

 

2  Rešite vajo 25b – v tabelo s pomočjo opisov na razglednicah vpišite zahtevane 

    podatke. 

 

3  Predstavljajte si, da ste na počitnicah v svojem najljubšem kraju. V DZ str. 100  

    napišite razglednico: začnite s pozdravom, nato napišite kje ste na počitnicah, kaj  

    počnete, kaj ste videli. Razglednico zaključite s pozdravom. Pomagajte se z  

    razglednicami na str. 96. 

 

Pošljite mi sliko razglednice. Kdor rad riše, lahko razglednico napiše in 

ilustrira v zvezek. 

 
natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si 

 

Za danes bo to vse. Želim vam uspešno delo! 
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