
 

 

DRAGI  UČENCI,  SPOŠTOVANI  STARŠI! 
 

Lep,  zemeljsko - jurjevski  pozdrav!  

 
 
 

Učno delo za 5. teden (od 20. 4. do 24. 4. 2020) pouka na daljavo. 

Zadnji aprilski šolski teden sem vam med obveznosti vpletla naloge, s katerimi boste obeležili dva 

posebna in pomembna dneva.   Svetovni dan Zemlje, v sredo, 22. 4. (pomemben za cel svet)  

in Zeleni Jure, v petek, 24. 4. (pomemben za Belokranjce).   

S tem tednom zaključujemo z učnimi temami v DZ - 4. del. Kakšno obveznost si morda preložite 

tudi v počitniški teden, sicer pa, tako kot do sedaj, si delo lahko razporedite po svoje.   

Vsa navodila in učni listi sledijo spodaj.   

Če imate kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi pišite na e-naslov: bozica.puskaric@ospodzemelj.si 

Za povratno informacijo o otrokovem delu bo dovolj, če mi tedensko pošljete 1 do 2 fotografiji nalog 

pri SLJ, SPO, MAT in sliko tedenske likovne naloge ali ustvarjanja. 

 

 
 

PONEDELJEK 
20. 4. 2020 

 

SPO – učna tema ta teden je »RAZVOJ  ŽIVALI«  

         – otrok naj v zvezek SPO prepiše besedilo na to temo (učni list spodaj).     

         – zraven naj nariše in/ali nalepi slikovno gradivo. (seveda ne karkoli, ampak povezano z učno temo) 
 

SLJ – večkrat preberi besedilo v DZ na strani 90 in reši nalogo označeno z nalivnikom na strani 91.  

         – nalogo prilagodi delu doma;   + zapolnjevanje bralnega lista.  
 

GUM – zapoj vsem v družini po eno pesem o sončku, vetru, rožicah, živalih in še o čem. 

            – pomagaj si z zvočnimi posnetki na spletu. 
 

ŠPO – vodenje žoge z roko, z nogo; zbijanje različnih ciljev z žogo. 

 

 

mailto:bozica.puskaric@ospodzemelj.si


 
 

TOREK 
21. 4. 2020 

 

SPO  – RAZVOJ  ŽIVALI; reši naloge v delovnem zvezku na straneh 86, 87. 
 

SLJ – PISALNI DAN; obravnava velikih pisanih črk: C,  Č,  O; naloge v DZ -5. del  na strani 12. 
 

SLJ  – v zvezek napiši naslov »Velike pisane črke« in datum; vsako črko napiši v svojo vrsto in vadi zapis  

            kot smo to delali pri malih pisanih črkah. Pod črke prepiši še besedilo (učni list spodaj). 
 

MAT – MATEMATIČNI PROBLEMI; reši naloge v DZ na straneh 84, 85. 

           – odštevanje s prehodom na dolg način; ponavljanje in utrjevanje; (učni list spodaj). 

 

 

SREDA 
22. 4. 2020 

 

SLJ –  Svetovni dan Zemlje; preberi besedilo + nauči se pesmico »Zemlja« na pamet (učni list spodaj). 

           – oglej si risanko »Lepši svet – odpadki«  na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY 
 

MAT – RAČUNAMO DO 100; naloge v delovnem zvezku na straneh 88, 89. 
 

GUM – za pesmico »Zemlja« si izmisli lastno melodijo, lahko poskusiš ustvariti tudi ritmično spremljavo. 
 

ŠPO  – gibanje na prostem, sprehod po bližnji okolici; če imate možnost, za naš planet posadite kakšno rožico. 

 

 

ČETRTEK 
23. 4. 2020 

  

SLJ – IZ ŽIVALSKEGA VRTA; večkrat preberi besedila v DZ na straneh 94, 95;  

            – prebrana besedila opremi z ustrezno sliko. 
 

SLJ – vaje branja in pisanja; + zapolnjevanje bralnega lista. 
 

MAT – RAČUNAMO Z DENARJEM; naloge v delovnem zvezku na straneh 92, 93. 
 

LUM – naslikaj naš modro-zeleni planet ali ga izdelaj iz odpadnega materiala;   

             – likovno nalogo prilagodi možnostim, ki jih imaš doma. 

 

 

PETEK 
24. 4. 2020 

 

MAT – RAČUNAMO S PREHODOM  na dolg način; ponavljanje in utrjevanje; (učni list spodaj). 
 

SPO –  ponavljanje snovi učnih tem celotnega DZ - 4. del; (vprašanja na učnem listu spodaj). 

            – večdnevno delo; razporedite si po svoje. 
 

SLJ –  PREPIS  Jurjevske pesmi; (učni list spodaj) + zapolnjevanje bralnega lista.  
 

ŠPO – gimnastične vaje; skoki, poskoki, preskoki; (uporabi vrv, kolebnico, obroč …). 

 

 

   

    Uspešno delo vam želim  in                       VESELE,  BREZBRIŽNE,  ZASLUŽENE 

                                                                             PRVOMAJSKE  POČITNICE!          
 

 

            Lep pozdrav,                                                                         vaša  učiteljica  Božica Puškarić 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY


 

PONEDELJEK,  20. 4. 2020 

 

   SPO – v zvezek prepiši besedilo s pisano abecedo. Pazi na veliko začetnico in ločila. 

             – naslov naj bo barven; velike tiskane črke, ne pozabi na datum. 

             – zraven kaj nariši in/ali nalepi slikovno gradivo, ki je povezano z učno temo. 

 

                                               RAZVOJ  ŽIVALI 

 

Živali nastajajo z oploditvijo: samec mora oploditi samico. Pri živalih, kot so pes, konj in lev,  

samice po oploditvi postanejo breje in čez čas skotijo žive mladiče. 

Pri živalih, kot so ptiči, kače in želve, pa samica najprej znese jajca. Iz njih se izvalijo mladiči. 

Mladiči so pri večini živali podobni staršem. Živalski mladiči rastejo in se razvijajo.  

Sčasoma odrastejo in imajo svoje potomce. Živali lahko postanejo plen drugih živali ali pa  

poginejo zaradi poškodb, bolezni ali starosti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
    TOREK,  21. 4. 2020 

 

   SLJ – prepiši v zvezek; piši, kar se da lepo, potrudi se po svojih najboljših močeh. 

       

 

 



     
TOREK,  21. 4. 2020                                     Ponavljanje snovi – utrjevanje znanja 
 
 

MAT – v pomoč  podrobna  razlaga  ODŠTEVANJA  ENIC  S  PREHODOM  na  dolg  način. 
 

      Število enic, ki jih odštevamo od dvomestnega števila, moramo kot pri seštevanju najprej   

      razstaviti (razdružit, razdelit) na dva dela, oziroma na dve manjši števili.  

      Pomembno je, kako število razstavimo.  

      Pozorni moramo biti na enice v dvomestnem številu, saj je tolikšen prvi del odštetih enic,  

      da najprej dobimo okroglo številko (polne desetice), nato pa odštejemo še drugi del enic.  
 

          PRIMER:   34 – 6 = 34 – 4 – 2 = 30 – 2 = 28 
           – v tem primeru je število 6 (enic) pravilno razstavljeno na  4 in 2. 

           – število 6 pa lahko v drugih primerih razstavimo tudi na 2 in 4; na 5 in 1; na 1 in 5; na 3 in 3. 

 

                     
 



    

 SREDA, 22. 4. 2020 

 

 

 

 

 

        

 

      Zemlja 
 
Zemlja je okrogla, 

Zemlja je planet, 

v krožnico je vpeta, 

kroži spet in spet. 

 

Sonce jo ogreva, 

veter jo hladi, 

dež pa jo namoči, 

da ne presuši. 

 

Človek jo spreminja, 

kup dobrin izginja, 

da naj pazi nanjo, 

svet ga opominja. 

 

 

 

 

 

 

   Naš modro-zeleni planet Zemlja ima svoj praznik 22. aprila. Takrat je svetovni dan Zemlje.  

   Ta dan ima namen opozoriti vse nas, da moramo čuvati in skrbeti za planet, na katerem živimo. 

   Človek vse bolj onesnažuje Zemljo. V nevarnosti so rastline, ptice in druge živali, ledeniki, oceani. 

   Za ohranjanje našega planeta lahko vsak dan nekaj storimo: odgovorno moramo ravnati z odpadki,  

   varčevati s pitno vodo in energijo ter imeti odgovoren odnos do gozdov in živali. 
 

   
 

 



 

PETEK,  24. 4. 2020                                     Ponavljanje snovi – utrjevanje znanja 

 
 

MAT – RAČUNAMO  S  PREHODOM  na  dolg  način. 
 

 

         
 

 

 



 

PETEK, 24. 4. 2020 

SLJ – prepiši, (kar se da lepo) s pisano abecedo JURJEVSKO  PESEM.  

        – pazi na pravilnost zapisa, veliko začetnico in ločila.  

         – večkrat na glas preberi (za bralni list) celotno spodnje besedilo. 

DOŠEL JE DOŠEL ZELENI JURIJ 

Je bilo pravo Jurjevo včeraj, 23. aprila, ali je danes, 24. aprila?  

Za Belo krajino je to kristalno jasno. 

Po ljudski pripovedi je Zeleni Jurij prijezdil 23. aprila do Kolpe. Ker ni imel groša, da bi plačal 

brodarju prevoz, mu je moral zanj oddelati in je tako na Kranjsko stopil 24. aprila. 

 

V Beli krajini so povsod veseli, če jih obišče Zeleni Jurij - v zelenje odet fant - in ga radi obdarijo      

z denarjem, jajci, pogačo, potico in vinom. 

Jurjaši nato izročijo brezovo vejico in gospodar jo zatakne za podboj vrata in tam ostane vse leto.  

Ta vejica potem varuje dom, prinaša zdravje, srečo in veselje v hišo, na polja in v hlev.  

 

Ob tem lepem belokranjskem običaju se prepeva 

 

JURJEVSKA   PESEM 

 

Prošel je, prošel, pisani vuzem, 

Došel je, došel, zeleni Jure. 

Donesel je, donesel, brezovo vejico, 

a na travnik, a na travnik, zeleno odejico. 
 

Dajte mu, dajte, Jurja darovajte. 

Dajte mu, dajte, Jurja darovajte. 
 

Dajte mu kruha, ni mu všeč juha. 

Dajte mu soka, da se več ne joka. 

Dajte mu potice, veselo mu lice. 
 

Dajte mu vina piti, ker on hoče velik biti. 

Dajte mu mesa jesti, da bo mogel hišo mesti. 

Dajte mu še slive, da vam zorje njive.  

Dajte mu novce, da si kupi ovce. 
 

Dajte mu volne, da vas ne prekolne.  

Dajte mu hitro vsega, pa vam ne bo zlega. 

Dajte mu zvonec, da bo že te pesmi konec. 

Dajte mu zvrhan koš, da vam dojde k letu još.  

 

 
Pesem se lahko nadaljuje, obstaja pa precej različic in v vsaki vasi je bila nekoliko drugačna. 

To Jurjevsko pesem je nekoliko priredila vaša učiteljica. 

 

 

 



 

 

SPOZNAVANJE  OKOLJA 

Ponavljanje snovi – utrjevanje, preverjanje znanja 

 

 
VPRAŠANJA                                                                                                                                                      število                 

                                                                                                                                                                     potrebnih odgovorov 

 

1. Napiši časovne dele dneva.                                                                                                     5 

2. Kdaj je sonce najvišje na nebu?                                                                                              1 

3. Zapiši pomladne mesece.                                                                                                        3 

4. Napiši nekaj značilnosti za pomlad.                                                                                        5 

5. Kaj potrebujejo živa bitja za življenje?                                                                                   5 

6. Od kod dobijo hrano rastline?                                                                                                 1 

7. Sestavi tri prehranjevalne verige.                                                                                            6 

8. Ali bi živali preživele brez rastlin?                                                                                          1 

9. Za koga so hrana rastline in živali?                                                                                         1 

10.  Zapiši okolja, iz katerih dobimo hrano.                                                                                  5 

11.  Iz česa zrastejo mlade rastline?                                                                                              4 

12.  Kdo raznaša semena rastlin?                                                                                                   2 

13.  Kaj delamo spomladi na vrtovih in poljih?                                                                            4 

14.  Kaj za to delo potrebujemo?                                                                                                   2 

15.  Za kaj na vrtu gojimo rastline                                                                                                 1 

16.  Kako nastanejo živali?                                                                                                            1 

17.  Naštej nekaj živali, ki se izvalijo.                                                                                           4 

18.  Naštej nekaj živali, ki se skotijo.                                                                                            4 

19.  Komu so podobni živalski mladiči?                                                                                       1 

20.  Opiši življenjski krog živali.                                                                                                   5 

 

Odgovore  poišči najprej čim bolj samostojno.   

Najdeš jih v besedilih, katera so zapisana v zvezku in v učnih ciljih na dnu delovnega zvezka.  

Če ne bo šlo, prosi starše za majceno pomoč. 

 
 

 
 

 


