
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 5. RAZRED 

16. 3. 2020–20. 3. 2020 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

 Preberi knjigo za domače branje in knjige za bralno značko. V kolikor nimaš 

ustreznih knjig doma, izberi kakšno z domače knjižne police, ki ustreza tvoji 

starosti. 

 

 Pripravi se na govorni nastop opis rastline. Pripravi besedilo in se ga nauči. Pri 

govoru upoštevaj vsa pravila, ki veljajo za govorni nastop. 

         Pozoren/a moraš biti na: 

- glasen, razločen govor 

- da ne ponavljaš stavkov, besed 

- uporabljaš knjižni jezik 

- imaš zanimiv pristop 

- upoštevaš zakonitosti opisa rastline ( DZ, str. 23, 27, 31) 

- na dogovorjen čas ( približno 5–7 minut). 

 

 V samostojnem delovnem zvezku reši naloge: 

            Kako opišemo predmet? (strani 32, 33, 34 in 35) 

            Kako povzamemo vsebino opisa predmeta? (strani 36, 37, 38 in 39) 

 

 Izberi si poljubni predmet in ga opiši, najprej ustno, potem pa besedilo zapiši v 

zvezek. Predmet tudi nariši. 

 

 V berilu na strani 124 preberi besedilo z naslovom Prvo pismo, ki ga je napisal 

Prežihov Voranc. Po prebranem besedilu v zvezek napiši obnovo. 

 

MAT  Vadi računske operacije (pisno seštevanje in odštevanje ter množenje in 

deljenje). 

 

 V samostojnem delovnem zvezku reši vse naloge do strani 90. Natančno preberi 

vsa navodila za delo in si poglej razlago pri vsakem poglavju. 

 

 V spletni brskalnik napiši »Interaktivne vaje« in med zadetki izberi »Matematika 

1─5.«. Rešuješ »Pisno računanje« ─ množenje. 

DRU  Do konca si v samostojnem delovnem zvezku preberi snov o Dinarskokraških 

pokrajinah.  

 

 Poglej ustrezno gradivo na Radovednih 5 - Družba 5, str.67-72. Preberi si 



besedilo pri posameznem poglavju in si oglej slike.  

(Dostop je možen vsem, brez registracije, prijave ali kode). 

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5 

 

 Reši vse naloge v samostojnem delovnem zvezku do strani 73. 

 

 V zvezek (čez dve strani) prepiši miselni vzorec, ki ga najdeš  v samostojnem 

delovnem zvezku na strani 73 in ga ustrezno dopolni. 

 

 Ob zemljevidu ponovi vse  obravnavane slovenske pokrajine. 

 

NIT  V samostojnem delovnem zvezku preberi besedila pod naslovi: 

- Temperatura in toplota, str. 73. 

- Prevajanje toplote, str. 74. 

 Preglej si interaktivno gradivo na Radovednih 5.  

 Naravoslovje 5: Poglej si posnetek na str. 26. Na str. 27 si oglej slike in posnetek 

ter reši nalogo.  

 

KOLE- 
SARSKI 
IZPIT 
 

 Vadi za kolesarski izpit. V pomoč naj ti bo Priročnik za kolesarski izpit  »Z glavo 

na kolo«.  

 

TJA 
 

 Naloge so v spletni učilnici Angleščina ─ 5. razred, in sicer v poglavju 21. Reši jih 
v zvezek. 
 

 Lahko si pogledaš poglavja od 1 do 13. Tam najdeš razlago snovi in različne 
dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že 
obdelane snovi. 

 

 Če česa ne razumeš in nikjer ne moreš najti razlage, lahko vprašanje posreduješ 
v Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 

 

NRA  V forumu za radovedneže spletne učilnice Računalništvo v 5. razredu 
so objavljena navodila za delo. Projektno nalogo izdelujete v 
Scratchu  - ne pozabite projekta shraniti. Če boste imeli dodatna 
vprašanja, jih prosim zapišite v forumu. Uspešno delo vam želim. 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5

