
PETEK, 15. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Rešitve… SDZ STR. 86-91. Preveri svoje znanje. 

 

 

 Reši naloge v SDZ  str. 94, 95, 96. 

 



 

MATEMATIKA 

Nadaljuj s preverjanjem znanja. Vsak dan tudi vadi pisno deljenje z 

dvomestnim številom.  

Matematični izziv 

1. Najprej odgovor prejšnjega izziva- Novi sošolec ima zelene oči. 

 

2. Nov izziv: 

*1. naloga 
Vsak krog na sliki predstavlja celoto, ki je razdeljena na enake dele. 

V zvezek (ali na črto ob sliki) zapiši, kolikšen del celote je osenčen. 

 

 
 

*2. naloga 



 
 

 

 

                              

 

Ne pozabite – danes se dobimo ob 12.00 na video uri.  

Ponovili bomo snov zadnjih ur (mesto) ter se pripravili na ocenjevanje znanja. 

 

Za danes sem vam pripravila navodila za ocenjevanje. Kot verjetno že veste, 

morate dobiti eno oceno. Odločila sem se, da bo ta ocena ustna. Ocenjevanje bo 

potekalo preko video srečanja v obliki pogovora.  

Datum ocenjevanja je 26. maj 2020 (torek). Natančnejša navodila in povezavo 

bodo starši dobili pred ocenjevanjem preko easistenta. 

 

1. Za ocenjevanje morate ponoviti in se naučiti naslednje: 



 

a) Poimenovati hrano in pijačo ter povedati, katera je vaša najljubša hrana, česa ne  

    marate (I like / don't like / don't mind / don't like / hate) ter o tem vprašati  

    sošolce. 

 

b) Poimenovati glavne obroke v dnevu ter povedati, kaj običajno jeste za te obroke. 

 

c) Kratko opisati svoj običajen dan (vsaj 5 povedi) – kaj počneš, ure (samo polne  

    ure). 

 

d) Opisati  kraj, kjer živite (ime kraja, kaj se v kraju nahaja, kaj lahko v svojem  

    domačem kraju počneš, vidiš, kupiš, …). 

 

Primer: I live in Izola. It is a small town in Slovenia. There are five schools and many  

           shops in Izola. You can buy food, clothes and other things. There is a big 

           church where you can pray. There are a lot of old houses. 

 

To je samo primer. Vsak v svojem kraju opiše različne stvari, vendar naj bodo vsaj 4. 

 

2. Kriteriji in opisniki za ustno ocenjevanje znanja: 

 

Pri ustnem ocenjevanju upoštevamo naslednje kriterije: 

 

- besedišče (pestrost, pravilnost) 

- izgovorjava (ustreznost) 

- govor 

- jezikovna znanja  

odlično Učenci prepoznajo in poimenujejo vse obravnavano besedišče, ki je 

pravilno, raznoliko in ustrezno. 

Razumejo kratka in jasna navodila, ki so podana v angleškem jeziku 

in se nanje ustrezno odzovejo. 

Izgovorjava je ustrezna, pravilna in razločna. 

Učenci pri govoru tvorijo preproste povedi, v katerih uporabljajo  

jezikovne strukture, katere so spoznali pri pouku kot leksikalne enote. 

Prisotne so napake, vendar se ocenjuje razumljivost sporočanja. 

prav dobro Učenci prepoznajo in poimenujejo skoraj vse obravnavano besedišče. 

Razumejo kratka in jasna navodila, ki so podana večinoma v 

angleškem jeziku in se nanje odzovejo. 

Izgovorjava je v glavnem ustrezna, občasno se zmedejo pri daljših in 

težjih besedah. 



Pri govoru že poskušajo tvoriti preproste povedi, ki vsebujejo tudi že 

nekatere jezikovne strukture, katere so spoznali pri pouku.  

Sporočilo je razumljivo kljub napakam. 

dobro Učenci prepoznajo in poimenujejo večino obravnavanega besedišča. 

Razumejo zelo kratka in preprosta navodila, občasno je potrebno 

podati navodilo tudi v slovenskem jeziku. Na nekatera navodila se 

odzovejo. 

Izgovorjava je večinoma ustrezna, pogosto pa so še prisotni primeri 

neustrezne izgovorjave. 

Učenci le občasno tvorijo preproste povedi, v glavnem poimenujejo s 

posameznimi besedami. 

zadostno Učenci prepoznajo in poimenujejo le nekaj obravnavanega besedišča. 

Kratka navodila razumejo le, če so podprta z gibi in podana tudi v 

slovenskem jeziku. Odzovejo se le na najbolj osnovna navodila. 

Izgovorjava je ustrezna le pri kratkih in najpogosteje uporabljenih 

besedah. 

Učenci ne tvorijo povedi. Odziv je enobeseden. 

nezadostno Premalo komunikacije za ocenjevanje. 

 

 

3. Za zaključek in ponovitev snovi prejšnje ure pa rešite DZ str. 91 / vaja 16. 

 

Želim vam uspešno delo in prijeten konec tedna! 

 

 

 

 

 

                                      ŠPORTNA 

 

 

Zdravo! 
 
Danes bomo nadaljevali z NOGOMETNIMI VAJAMI.  
Najprej pa OGREVANJE: https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU&t=2s 
Vse vaje, tako ogrevanje, kot nogometne vaje si lahko poljubno prilagodite. 
 
Na spodnji povezavi boste našli kar precej zanimivih VAJ Z ŽOGO. Poskusite jih 
izvesti čim več in predvsem čim bolj natančno. 
https://www.youtube.com/watch?v=cMsSjV6t9TQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cMsSjV6t9TQ


 

 
 

POZOR! 
Pri vadbi na prostem je potrebno upoštevati vsa priporočila v zvezi z boleznijo 
COVID-19! Med gibanjem na prostem vas mora obvezno spremljati odrasla oseba! 

 
Pomoč in informacije: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 
 
 

PRIDNO VADI IN SREČNO! 
 

                                                                                                                               
 
 

                     

 

Upam, da si zadovoljen z oceno preverjanja! 

Si napisal popravo v zvezek? 

 

Si kdaj razmišljal česa te je strah? Di che cosa hai paura? 

 Česa te ni strah? Di che cosa non hai paura? 

In česa te je najbolj strah? Quale e' la tua paura piu' grande? 

V 9. učni enoti  Avventure boš poskusil povedati kaj o tem, seveda v 

italijanščini. 

mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si


Odpri učbenik na str. 62. Izraz Ho paura... pomeni Se bojim.., izraz Non ho 

paura... pa pomeni Se ne bojim... 

Okoli teh dveh sličic  so sličice česa se lahko bojiš. Čeprav so za boljše 
razumevanje ilustracije, bom vseeno napisala prevode: 

...di litigare con gli amici – prepiranja s prijatelji 

...dei cani feroci – napadalnih psov 

...di prendere brutti voti - dobiti slabe ocene 

...dei mostri - pošasti 

...degli extraterrestri - marsovcev 

...delle grotte scure- temnih jam 

....dei film d'orrore - grozljivk 

...di tuffarmi in acqua – skočiti v vodo 

...dei temporali - neviht 

...di dormire da solo – spati sam 

...dei terremoti – potresov 

...del buio – teme 

 

Sedaj samo sestaviš začetek (ho paura-non ho paura) in izraze, ki sem jih 

prevedla. 

prim. Ho paura dei cani feroci. (Bojim se -strah me je- napadalnih psov. 

           Non ho paura di litigare con gli amici. (Ne bojim se-ni me strah- 

prepiranja s  

           prijatelji.) 

Glasno preberi vse primere (zase). 

 

Odpri učbenik na str. 64, nal. 4: poslušaj posnetek na spodnji povezavi, napiši 

številke in dopolni povedi.  

https://youtu.be/KhxJFzpmz5E 

 

https://youtu.be/KhxJFzpmz5E


V nal. 5 dopolni povedi zase  (prej si jih prebral na str.62) 

Za pomoč:  

non ho neanche paura.. – se ne bojim niti.. 

di una sola cosa ho paura... – samo ene stvari se bojim... 

 

Vse povedi na str. 64 glasno preberi. 

Vprašaj mamo, očeta, sestro.... česa jih je strah: Di che cosa hai paura? 

Odgovore napiši v zvezek. Vprašanje je naslov. 

La mia mamma (il mio papa', mia sorella...) ha paura di....... 

 

 


