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 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

Za nami sta že dva tedna dela na daljavo. Vsi skupaj se navajamo na drugačen pouk, kot 

ga imamo v šoli. Še malo bomo delali vsak zase in si dokazali, kaj vse zmoremo. Potem 

pa se ponovno vidimo. 

1. V  SDZ Slovenščina 5 na strani 54 preberi 1. nalogo  pri poglavju »Katerega spola 
so samostalniki?« 

 V zvezek za jezikovno vzgojo napiši naslov KATEREGA SPOLA SO 
SAMOSTALNIKI? 

 Dopolnjeno tabelo in besedilo na strani 53 prepiši v zvezek. 

 Reši naloge na straneh 54, 55, 56. 

 Rubriki Dopolni in Pomni ustrezno dopolni in s poljubno barvo prepiši v 
zvezek. 

 Preberi del besedila iz pripovedovalnega besedila Nezgode na 

kolesarskem izletu.  V zvezek prepiši besedilo. Poišči v njem 

samostalnike, jih podčrtaj. Samostalnike napiši na ustrezno mesto v 

preglednici. 

No, nesreča res nikoli ne počiva. Ni minilo deset minut, ko je bila tu že nova nezgoda. 

Brat je očitno povozil oster predmet in zračnica njegovega kolesa je bila v trenutku 

prazna. Žalostno sem zrla vanjo, saj sem bila prepričana, da to pomeni konec težko 

pričakovanega izleta. Še sreča, da je moj očka mojster za vse! Iz svojega nahrbtnika 

potegne rezervno zračnico in jo hitro zamenja.   

 

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2. V berilu na strani 98 preberi vprašanja pri dejavnostih pred branjem  (Roald 

Dahl: Čarovnice). 

 V zvezek za književno vzgojo napiši naslov in pisatelja. 

 Odgovore pri dejavnostih pred branjem zapiši v zvezek. 

 Preberi odlomek (Mogoče si knjigo v celoti tudi prebral/prebrala za bralno 

značko. Če  je še nisi, je morda zdaj priložnost za  potovanje v čarovniški svet. 

 Preriši in prepiši preglednico (nal. 1) na strani 100.  Izberi pravi pomen besede in 

ga ustrezno podčrtaj. Nato pisno odgovori še na ostala vprašanja. 

 Za konec sestavi recept za »zvarek«, ki bi povzročil, da bi čarovnice izpuhtele. 

 

3. Preberi besedilo pri 1. nalogi na strani 58 ─ V KATEREM ŠTEVILU SO 

SAMOSTALNIKI? 

 Samostojno rešuj naloge na naslednjih straneh: 58, 59, 60, 61.  

 Preriši dopolnjeno tabelo in prepiši povzetek snovi, ki je na strani 61. 

  Na spletni strani: 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html   

reši pri poglavju Spol samostalnikov  2. vajo. 

Pri poglavju Število samostalnika  pa naslednje vaje: 

 Primi in umesti. 

 Koliko jih je? 

 Izberi in določi. 

 Ugotovi in vpiši. 

MAT   V DZ na str. 92 in 93 preberi snov z naslovom PROSTORNINA. 

 V zvezek napiši naslov Prostornina in prepiši rumeno obarvan tekst iz DZ.  

 Reši naloge na obeh straneh. 

 V DZ na str. 94 si oglej, kako lahko zapišemo prostornino z deli celote. 

 V zvezek prepiši naslov in rumeno obarvan tekst; seveda lahko tudi narišeš. 

 Reši naloge na str. 95. 

 

DRU  V samostojnem DZ si preberi snov OBSREDOZEMSKE POKRAJINE (str.74–79); 

spomni se tudi na predstavitev plakatov sošolcev in sošolk. 

 

 V interaktivnih gradivih na Radovednih pet si oglej filmček. 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/ 

 Reši naloge do str. 79. 

 V zvezek prepiši miselni vzorec in ga dopolni tako, kot si to naredil/naredila že 

pri prejšnjih pokrajinah. 

 Poišči kakšno sliko, fotografijo o tej pokrajini in jo prilepi. 

 

NIT Občutili smo toplo spomladansko vreme in sonce, pa tudi hladen zrak in ples snežink. 

Oblačili smo se času in vremenu primerno.  

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/


V zvezek napiši naslov  ŽIVA BITJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA 

 Najprej razmisli, kako se ti oblečeš, kadar je sončno, toplo, in kako takrat, ko je 

hladno, ko piha veter. Svoje ugotovitve zapiši v zvezek. 

 

 Sedaj pa poglej, kako se živa bitja znajdejo v posamezni situaciji.  Na spletni 

strani Radovednih 5, Naravoslovje in tehnika 5, si najprej preberi besedilo, oglej 

si slike živali ter filmček. 

 Odpri zvezek in vanj zapiši: 

Kaj za preživetje potrebuje LEGUAN (opiši). 

 V zvezek zapiši besede, ki jih ne razumeš. Jih bomo razložili, ko se vidimo. 

 

 V SDZ preberi besedilo na strani 77 v modrem okvirčku. Beri z razumevanjem. 

Podčrtaj ključne besede in iz njih napiši miselni vzorec. 

 Reši nalogi 1 in 2.  

 

 Izberi si dve vrsti živali ─ eno tako, ki je prilagojena na mraz, in drugo, ki je 

prilagojena na vročino. Obe živali nariši. Zapiši prilagoditve: s čim ima žival 

pokrito telo in na kakšen način se zaščiti pred mrazom oziroma vročino (kakšno 

toplotno izolacijo uporablja)? V pomoč so ti lahko fotografije na spletu. 

 

 V zvezek prepiši besedilo v rumenem okvirčku v SDZ na strani 78. 

 

 Zapiši 3 vprašanja, ki bi jih zastavil sošolcu, da bi obnovil danes obravnavano 

snov. 

NTE  Izdelaj origami. 

  

 



 

TJA  Naloge tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 5. razred, in 
sicer v poglavju 23. Ko boš vse rešil/rešila, s pomočjo kviza preveri še svoje 
znanje besedišča, povezanega s Slovenijo in državami. 

 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si poglej 
poglavja od 1 do 14. Tam boš našel/našla razlago snovi in različne dejavnosti na 
spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že obdelane snovi. 
Poleg tega lahko še večkrat rešiš kviz v poglavju 22, saj vaja dela mojstra, če 
mojster dela vajo. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam angleščine. 
Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole v zavihku Pouk na daljavo. 
 

KOL. 
IZPIT 

 Le tako naprej pri simulaciji kolesarskega izpita.  

 Saj veš: »Vaja dela mojstra«. 

LUM 
 

 Cvetoče drevo. Opazuj drevo ali grm v okolici doma in ga nariši z barvicami. Pozoren 
bodi na velikostne odnose med deblom, vejami ter cvetovi. List naj bo v velikosti 
velikega zvezka. 
 

GUM  V delovnem zvezku preglej in preberi poglavje z naslovom »Moja babica je pela in plesala«. 

Opravi intervju in napiši odgovore v delovni zvezek. 

 

ŠPO  Vodi dnevnik športnih aktivnosti in izpolni tabelo. Reši športne kvize. 

 

 Vsa navodila za vadbo, primer tabele in povezave do športnih kvizov najdeš na naslednjem 

naslovu: https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 

 

GOS  Pri predmetu gospodinjstvo si se naučil/a o načrtovanju dnevnih obveznosti. S 
tem  si prihraniš veliko časa in energije.  

 

 Gotovo imaš urnik za svoje dnevne obveznosti in predviden potreben čas. V 
obliki tabele ga zapiši v zvezek. 

 
OSTANI DOMA v krogu svojih najdražjih. Ne pozabi tudi na snov pri poglavju ZDRAV 
DUH V ZDRAVEM TELESU (osebna higiena, zdrava prehrana, gibanje, spanje in počitek). 
 
Upam, da se kmalu vidimo v šoli in te lepo pozdravljam. Tvoja učiteljica. 
 

  

 

 

 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq


 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

RAČUNALNIŠTVO  V forumu spletne učilnice Računalništvo v petem razredu preberi 
navodilo za delo in nalogo opravi po navodilu. Če boš pri delu imel 
težave, mi lahko v forumu napišeš sporočilo. Uspešno delo ti želim. 

  

NEMŠČINA  V zvezek napiši naslov in prepiši vse nemške besede za predmete v 
učilnici ter zraven pripiši  slovenski prevod. Potrudi se te predmete 
tudi narisati. 

 

MEIN KLASSENZIMMER = Moja učilnica 

 

Odgovori na naslednja vprašanja (našteješ lahko več stvari). Odgovore zapiši v 

zvezek! 

Was ist grün? ______________________________ 



Was ist gelb? _______________________________ 

Was ist grau? _______________________________ 

Was ist braun? ______________________________ 

Was ist blau? _______________________________ 

 

 

 


