
Pouk na daljavo, 5.A, SREDA, 27. 5. 2020    
 

1. SLOVENŠČINA 

Včeraj ste dobili na dom DELOVNE ZVEZKE ZA SLOVENŠČINO, 2. del.  
Od zdaj naprej rešujete vse naloge v delovnem zvezku. Lahko rešite tudi tiste naloge, ki 
ste jih že rešili na delovnih listih. Da boste ponovili in utrdili snov. 
 
Danes pa bomo preverili, kaj ste se naučili o lastnih imenih oziroma katere besede 

pišemo z veliko začetnico. 

Zato reši naloge v delovnem zvezku PREVERI SVOJE ZNANJE:  

Stran 19, 20 / naloge 2., 3., 4. + tabela ČESA SEM SE NAUČIL 

Stran 16 / naloga 6.  Prepiši besedilo o Francetu Prešernu v zvezek. 

 
********************************************************************* 

                ŽELIM VEČ!      
 

 Za IZZIV pa poskusi rešiti še REBUS na strani 17. 
 Ter na strani 18 KRIŽANKO in NALOGE V TABELI. 

 

Namig: Rešitev rebusa je podzemna jama, katero pride obiskat veliko turistov, tudi iz 
celega sveta. Pred jamo je tudi grad. Ali pa če znaš brati nazaj: OMAJ  OKSNJOTSOP 
 
 
2. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V učbeniku preberi snov z naslovom Voda potuje skozi telo in prenaša snovi.  
Reši delovni list spodaj in ga prilepi v zvezek. 
 

Voda potuje skozi telo in prenaša snovi 
 

Besede napiši na ustrezne črte:  
HRANO                    DLANEH                   PIJAČO                   DIHANJEM                   
                  KOŽO                    PAZDUHAMI              SEČEM                     SEČIL 
 

1 Vodo vnesemo v telo s H___________ in P____________. 
2 Vodo izločimo skozi usta z D_____________.    
3 Voda izločimo tudi tako, da izhlapeva SKOZI ______________. 
4 Veliko vode izločimo POD_________________in na_______________ 

ter  s S___________. 
5 Največ vode, ki vsebuje tudi veliko odpadnih snovi izločimo prek LEDVIC 

in MEHURJA preko S__________. 
 

VNOS VODE V TELO VODO IZLOČAMO IZ TELESA 

 
 
 
 

 
 
 

Besede ustrezno razvrsti v oblačke. 
S POTENJEM,   S PIJAČO,   PREKO SEČIL,   Z DIHANJEM,  S HRANO 

 

 

 

 

 



3. DOPOLNILNI POUK 

Bo samo za učence, ki imajo učno pomoč. Vadili bomo matematiko pred 

ocenjevanjem.  

- ŠPELA LAH 

- ŽAN VIZJAK 

- NIK KOSI 

- FILIP KOŠČAK 
 

Ob 9.30 uri, do 10.15. 
 

Prijavi se na spodnjem linku:           1 x KLIK MIŠKE: 
 

https://us04web.zoom.us/j/71122495040?pwd=dGc2dWRadFdSWXZZVnJNS0xYNEIwZz09  
 
Meeting ID: 711 2249 5040 
Password: 3dS1kv 

 

 

OPOZORILO:  

NIK JURKOVIČ, ŽAN VIZJAK, KLARA ČERNEZEL še mi vedno niste javili, kateri 

govorni nastop ste si izbrali pri gospodinjstvu. Počakam še danes, če ne pošljete, bom 

določila sama.  

In zakaj se vedno dogaja, da se vi trije učenci ne držite navodil! Pri vseh predmetih, 

nalogah in navodili, se to pri vas treh učencih dogaja!  

Ostali so zelo pridni in vestni. Jih pohvalim. In so mi javili za govorne nastope še isto uro, 

isti večer ali takoj zjutraj. 😊 

 Vas pa vedno moram čakati in spodbujati. Izberite naslov, ostali so še samo ti na razpolago: 

1. TEKSTILNA VLAKNA:  

2. KAKO IZDELAMO BLAGO? OD VLAKNA DO BLAGA:  

3. IZDELAVA OBLAČIL. ŠIVANJE:  

4. VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN DRUGIH TEKSTILNIH IZDELKOV:  

 

OCENJEVANJE: Priprava na govorni nastop 

➢ Pri gospodinjstvu bo v tem ocenjevalnem še ena ocena, zadnja.  

➢ In sicer govorni nastop na temo TEKSTILNI IZDELKI, MODA IN OBUTEV.  

➢ Zadnji  datum  za predstavitev govornega nastopa je 16. junij. 

➢ Navodila dobite danes. 

 

 

 

 

 

   

 

https://us04web.zoom.us/j/71122495040?pwd=dGc2dWRadFdSWXZZVnJNS0xYNEIwZz09

