
PLAN DELA V 4. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)  

PON 
 

TOR SRE ČET PET 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 
 
NI POUKA 

 

1. 
MATEMATIKA  
GOSPODIJNSTVO  

2. 
SLOVENŠČINA  
 ANGLEŠČINA        
           

3. 
TEHNIKA IN  
TEHNOLOGIJA 

 

 

1. 
 MATEMATIKA  

2. 
NARAVOSLOVJE IN  
IZBIRNI PREDMET 

3. 
SLOVENŠČINA IN  
LIKOVNA UMETNOST 

 

 

1. 
 SLOVENŠČINA 

2. 
DRUŽBOSLOVJE/ 
NARAVOSLOVJE IN 
 ANGLEŠČINA  

3. 
GLASBENA  
UMETNOST   
 ŠPORT 

 

 

1. 
DRUŽBOSLOVJE/ 
NARAVOSLOVJE 
 

2. 
MATEMATIKA IN  
TEHNIKA IN 
TEHNOLOGINA 
 

3. 
ŠPORT IN  
IZBIRNI   ŠPORT 
 

 

 
Opombe, vaša sporočila učiteljem … 
 

 



UČENEC 8. RAZREDA 

 V ČETRTEK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

1. SLOVENŠČINA 
 

2. DRUŽBOSLOVJE/NARAVOSLOVJE  
 ANGLEŠČINA  
 

3. GLASBENA UMETNOST 
ŠPORT 
 

 

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

SLOVENŠČINA 

Poslušal si povest Martin Krpan. Danes boš prebral odlomek, ki je v berilu na 

str. 40. Govori o tem, kako si je Krpan pripravil orožje za boj z Brdavsom. 

Odgovori na vprašanja. 

1.     Zakaj si je Krpan izdelal sam svoje orožje? 

2.     Kako si je izdelal mesarico? 

3.     Kaj je posekal za kij? 

4.     Zakaj se je cesar razburil zaradi drevesa? 

5.     Kako se ti je zdel Krpan? Ti je bil všeč? Zakaj? 

6.     Kaj bi ti naredil, če bi bil močan kot Martin Krpan? Napiši o tem 7 

povedi. 

 



NARAVOSLOVJE IN  ANGLEŠČINA 
 

NARAVOSLOVJE 
 

1. V zvezek zapiši naslov: VDIH IN IZDIH 
2. V mislih potuj od nosnic do konca poti v pljučih. Zravnano se usedi na stol 
korak stran od mize. Predstavljaj si, da te tanka nitka na vrhu glave vleče 
navzdol in ti pomaga pri ravni drži. Noge so s celimi stopali na tleh. Roke 
sproščene počivajo v naročju. Zapri oči in opazuj svoje počasno dihanje. Kaj 
občutiš pri vdihu? Katere dele telesa premikaš? Kje občutimo spremembe? 
Kako pa je pri izdihu? Katere dele telesa premikaš? Kje občutite razliko? 
Izpolni tabelo! 

 
 
4. Postavi se pokončno in opazuj premikanje prsnega koša. Spremembe napiši 
pod sliko. 

 
 
5. S pomočjo učbenika na strani 74 napiši kaj je VDIH in kaj IZDIH. 
 
6. Reši spodnji učni list. V pomoč so ti tortna modela na sliki. 



 
ANGLEŠČINA 

 

Ponovi številke od 1-100. Reši vaje v DZ na str. 55 in 56. 

 

 

GLASBENA UMETNOST in ŠPORT 

  

Naučite se korake do 1. minute (1:00). Če nimate okvirja, lahko plešete tudi brez. Ples 

bo verjetno za oceno, ko se vrnemo v šolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk 

Za sprostitev lahko naredite tudi nekaj vaj z žogico: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk
https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI


GLASBA: 

Rap pesem NAJBOLJŠI RAZRED 

Dragi učenci! 

Danes boste postali pravi pisci besedil. Ker bo kmalu konec šolskega leta in z 
njim valeta, bomo skupaj ustvarili RAP pesem, ki bo govorila o vas.  

  

Ponovimo: 

Kaj je sploh RAP? 

Rap je glasbena zvrst. Besedilo se ne poje ampak govori. 

Pri besedilu sta zelo pomemba rima in ritem. 

 Primer rap pesmi najdete na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k 

 Tako…lotimo se dela…najprej razmislite o čem boste pisali. 

-         Lahko pišete zakaj ste najboljši (se dobro učite, kuhate, telovadite,…). 

-         Lahko se navežete na prijateljstvo, ljubezen,… 

 Na tej povezavi najdete rap ritem, ki vam bo v pomoč pri ustvarjanju: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=HCFGd5WEBnU&fe
ature=emb_logo 

Ko ustvarite nekaj rim (ne cele pesmi), jih pošljite meni ali učiteljici Martini. Iz 
vseh dobljenih pesmi bomo skupaj sestavili eno z naslovom NAJBOLJŠI 
RAZRED. 

Uspešno ustvarjanje vam želim! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k
https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k
https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=HCFGd5WEBnU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=HCFGd5WEBnU&feature=emb_logo

