
NAČRTOVANJE DELA V 8. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)  

PON 
 

TOR SRE ČET PET 

 

1. 
NARAVOSLOVJE, 
 DRUŽBOSLOVJE 

2. 
GOSPODINJSTVO  
 

3. 
ŠPORT/RU 
   

 

 

1. 
MATEMATIKA  
 

2. 
SLOVENŠČINA 
 

3. 
TIT  
 

 

 

1. 
TUJ JEZIK  
ANGLEŠČINA 

2.  
 LIKOVNA UMETNOST 
 

3. 
GLASBENA  
UMETNOST/ IZPŠ 

 

 

1. 
SLOVENŠČINA 
 

2. 
DRUŽBOSLOVJE,        
NARAVOSLOVJE 

3. ŠPORT/ 
IZP PREHR. 
 

 

 

1. 
MATEMATIKA  
 

2. 
TIT 
 

3. 
ŠPORT/DOP+DOD  
 

 

 
Opombe, vaša sporočila učiteljem … 
 

 

 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 

PON TOR SRE ČET PET 

4      
PREVERJANJE GOS 
PREVERJANJE ŠPO 

5     
 PREVERJANJE TIT 

6     
PREVERJANJE LUM ?? 
 

7   
PREVERJANJE TJA 
PREVERJANJE GUM 

8     
TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA 
OCENO 

11  
GOS OCENJEVANJE 
PREVERJANJE NAR 8 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

12 
 
PREVERJANJE SLJ 
PREVERJANJE TIT  
 
 

13 
OCENJEVANJE TJA 
OCENJEVANJE LUM?? 
  
 

14 
OCENJEVANJE NAR 8 
PREVERJANJE IZŠ  
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

15  
TIT- OCENJEVANJE 
  
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

18 
 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

19  
 
PREVERJANJE MAT  
  

20 
 
OCENJEVANJE IZŠ  
OCENJEVANJE GUM 

21 
OCENJEVANJE SLJ 
 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

22 
OCENJEVANJE MAT  
OCENJEVANJE ŠPORT 
(dnevnik vadbe) 
 

25 
PREVERJANJE ZNANJA DRU 8 

26 
  

27 
 

28 
OCENJEVANJE ZNANJA 
DRU 8 

29 



UČENEC 8 . RAZREDA 

 V PONEDELJEK,  18. 5. 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. DRUŽBOSLOVJE,    NARAVOSLOVJE 

2.  GOSPODINJSTVO  

3.  ŠPORT/RU 

 

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. 

DRUŽBOSLOVJE,  NARAVOSLOVJE 

DRUŽBOSLOVJE 

Prejšnji teden si spoznal zakaj je prišlo do KMEČKIH UPOROV. Danes pa boš 

spoznal kako se je širila REFORMACIJA NA SLOVENSKEM. Spodaj imaš 

vprašanja, ki se nanašajo na sklop v učbeniku stran 127-129. Pri iskanju 

odgovorov si pomagaj z omenjenimi stranmi v učbeniku. 

VPRAŠANJA 

Naštej vzroke, ki so pripeljali do novega verskega gibanja v Evropi - 

REFORMACIJE. 

Kdo je bil začetnik gibanja? 

Pod kakšnim imenom se je to gibanje razširilo na slovensko ozemlje? 

Kdo je bil začetnik protestantskega gibanja na slovenskem? 

Kateri prvi dve slovenski knjigi je napisal? 



Kakšne so bile posledice reformacije na slovenskem? 

Kdaj praznujemo DAN REFORMACIJE? 

NARAVOSLOVJE 

Ta teden boš spoznal novi sklop in to so PREBAVILA. 

Naslov: HRANA JE VIR SNOVI IN ENERGIJE 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

Marko je želel presenetiti svoje starše. Pripravil bo palačinke. Še enkrat je 

prebral recept in preveril, ali so v kuhinji na razpolago vse sestavine. Izbral 

je vsa potrebna živila: moko, mleko, jajce in sol. Palačink se je veselil tudi 

sam, saj jih obožuje. Med pripravo zmesi je razmišljal: 

So palačinke zdrava hrana? 

So živila, iz katerih jih pripravimo, zdrava? 

Kaj je v mleku in kaj v jajcu? 

Kaj je sladkor? 

Kaj vse vnesem v svoje telo, ko pojem palačinko? 

Kaj najraje ješ? Razmisli, kaj se dogaja z zaužito hrano v telesu. 

DOPOLNI BESEDILO S POMOČJO UČBENIKA STRAN 84. 

Človek za svoje delovanje potrebuje e_______________, ki jo dobi s 

h________. Hrana je lahko ž_____________ in r____________ izvora. 

Vsebovati mora: o_________ h_____________, m_________, 



b______________, v__________ in minerale. Pomembno je, da uživamo 

dovolj t____________. 

DOPOLNI. Pomagaj si s učbenikom stran 84. 

 

POSKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE. Dopolni s pomočjo učbenika 

stran 86. 

 Jej ____________________ hrano. 

• Vzdržuj primerno telesno _______________. 

• Izbiraj živila, ki vsebujejo ______________ maščob. 

• Jej veliko _____________, zelenjave in žitnih izdelkov. 

• Uporabljaj _______________ sladkorja. 

• V tvoji prehrani naj bodo le _______________-količine soli. 

• _______________naj uživajo čim manj ____________. 



 

GOSPODINJSTVO 

Pri predmetu gospodinjstvo boš danes spoznal/a kakšni morajo biti POGOJI 

ZA USPEŠNO RAST CVETLIC.  

Razmisli in odgovori: Ali poznaš ime kakšne cvetlice, ki raste na vrtu ali v 

cvetličnem lončku? 

Spodaj te čaka nekaj vprašanj. Pomagaj si z učbenikom stran 72. 

Kaj potrebujemo za uspešno vzgojo cvetlic? 

Kakšen mora biti prostor? 

Kakšno prst moramo uporabiti za cvetlice? 

Iz  česa vzgojimo cvetlice? 

Naštej vrtno orodje. 

Kakšna mora biti delovna zaščita preden začnemo s sajenjem cvetlic?  

 

 ŠPORT 

Izvedi vaje po lastni izbiri in jih zapiši v dnevnik vadbe.   

 

 

 

 

 

 

 


