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UČNA GRADIVA IN NALOGE 5. RAZRED (14. 4.2020. – 17. 4. 2020)  

  GRADIVA IN DEJAVNOSTI  
  

SLJ  
  
  
  
  

• Pred nami je 5. teden dela na daljavo. V tem času smo bili kar pridni in predelali kar 

nekaj snovi. Prav je, da si najprej pregledaš rešitve nalog prejšnjega tedna.  

REŠITVE  nalog v SDZ na str. od 62 do str. 65.  

3. so, so, so, so  

4. ne, ne, množinski, ker jih uporabljamo samo v množini  

5. množini, množinski  

6. so ,so, so, so, so, množinski. Uporabljamo jih samo v množini.  

7. je, je, je, je, je, ne, ne, ne, edninski. Uporabljamo jih samo v ednini.  

8. ednino, množini, dvojini  

9. edninski samostalniki: voda, potrpežljivost, mladina, veselje, sadje     
Množinski samostalniki: vrata, drva, počitnice, možgani, pljuča  
10. večer, skupina, noč, ura, krog, računalnik, kokoš  

                 Samo ednino: voda, moka, tišina  

                 Samo množino: klešče, hlače, jetra  

11. mleko, čaj, olje, sol, sladkor                    V ednini  
12. Popila sem dva kozarca vode. V kuhinji smo naročili tri skodelice mleka.                    
Na tržnici sva kupili dve vrsti sadja.  
13. edninske  

             DOPOLNI IN POMNI: množini, ednini, množinski, edninski, števila, ednini  
  

• Verjamem, da si bil- a pri reševanju in pregledovanju nalog uspešen-a.  
  

• PONAVLJANJE  (REŠITVE)  

1. V skupinah samostalnikov bodi pozoren/pozorna na spol in število. Izpiši samostalnik, 

ki ne spada v skupino, in utemelji svojo odločitev.  a) uvod, jedro, zaključek, spis     

V to skupino ne spada  jedro, saj je srednjega spola. b) 
babica, breskev, poštenje, Karmen    
V to skupino ne spada poštenje, saj  je srednjega spola. c) 
Aleš, Aleša, Andrej, Andrejček   
V to skupino ne spada Aleša, saj je ženskega spola. č) 
steblo, drevo, kino, deblo   
V to skupino ne spada kino, saj  je moškega spola.  
  

2.  Popravi, kar je narobe, in popravljene povedi napiši.    
  

Zarja in Ema sta sestrične.  (sestrični)  

Marija se je s sinovoma Petrom in Janom preselila na Dolenjsko.   

Pogrešam obe prijateljici.   

Vrnil se je z obema hčerama.   

Pred dvema tednoma sem se vpisal v glasbeno šolo.   
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 3. V povedih podčrtaj samostalnike, ki jih ne moremo šteti. Samostalnike izpiši.  

Žejo smo si potešili z vodo.   

Zdravo je uživati veliko sadja in zelenjave.   

Vsepovsod je vladalo veliko veselje.   

Mladini do osemnajstega leta ni dovoljeno vstopiti.  
Računanje mu dela težave.    
  

4. V povedih podčrtaj samostalnike, ki imajo samo množino. Samostalnike izpiši.  

Moj brat Tomaž je imel norice, ko je bil že v gimnaziji.    

Vzel je grablje v roke in mu pomagal na travniku.   

Našemu Filipu so vse hlače prekratke.  

Peljal se je s sankami.  
  

5. Preberi povedi, jih prepiši v zvezek in vpiši besedo je ali so na črto. Smuči so v kleti.  
Mleko je še vroče.  

Jesenice so na Gorenjskem.  

Kri je rdeča tekočina v organizmu človeka in nekaterih živali.  

Jetra so organ v desnem zgornjem delu trebušne votline.  

Bilo je mrzlo, da je drevje pokalo.   

Poglej, če so kletna vrata zaprta.    

Grmovje je poraslo strmino za hišo.  

Kateri samostalniki so množinski?    Smuči, Jesenice, jetra, vrata. Kateri 
samostalniki so edninski?  Mleko, kri, drevje, grmovje.  
  
  

 Sedaj je pred tabo PREVERJANJE ZNANJA. Sam(-a) reši naslednje naloge. Vsako 

posamezno nalogo najprej pazljivo preberi, nato jo prepiši v zvezek in jo reši. Tokrat 

bo POTREBNO strani zvezka fotografirat in FOTOGRAFIJE POSLATI RAZREDNIČARKI 

NA E-MAIL.   
  

Želim ti veliko uspeha pri delu.  
  

PREVERJANJE ZNANJA  -  SAMOSTALNIK  
  

1. K samostalnikom ženskega spola pripiši samostalnike moškega spola. učiteljica 

-  ________________,             pilotka -  ________________,  astronavtka  -   

________________,    varnostnica - ___________________, kobila - 

________________, kokoš -  ________________, sova - _____________.  
  
  

2. Kateri od samostalnikov so srednjega spola? Izpiši jih.  

Konj, letalo, ogledalo, mleko, naselje, komolec, kožuh, solnica, sladkorčki, 

avtomobili, pljuča, čajniki, garaži, vrlina, mraz, lokomotiva, veselje, kobilice, 

darila, likalnika.  
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3. Samostalnike napiši na ustrezno mesto v preglednici.  

gugalnica, oven, zvezka, življenje, koruzi, bukvi, ženske, mesec, koči, igrala, 

zgradbi, uho, breskev, medved, knjigi.  
  

 

Moški spol  Ženski spol  Srednji spol  

  
  
  

    

  
  

4. Dopolni preglednico.  

 Ednina  dvojina  množina  

    šole  

korak      

  jabolki    

    sestre  

plesišče      
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5. Dopolni povedi.  

To (so/je) __________ moje nove škarje. Očala (so/je) ___________ mama 

pospravila v predal. Zaradi nizkih temperatur (je/so) ______ voda v posodi 

zamrznila. Možgani (so/je) ________ pred udarci zaščiteni z lobanjo. Veselje 

(so/je) ______ bilo nepopisno, ko (so/je) _____ odprl veliko škatlo polno sadja. 

Voda iz vodnjaka (so/je) ______ zelo hladna, a čista. Zaradi zaščite pred korona 

virusom (so/je/sta) _____ ostali sestri doma.  

Drva, ki so zložena pod streho, (so/je) _____ suha. Škarje za obrezovanje žive 

meje (so/je) _____ v predalu v garaži.   

  

  

6. Preberi besedilo. Izpiši samostalnike ter jim določi spol in število.  

Sosedov pes je stekel čez cesto v park. Ko pride zima, se otroci veselimo snega in 

počitnic. S kolesom je zadel ob pločnik in zapeljal na polje. Sosed je peljal psa k 

frizerju. Moja sestrica je z glavo udarila ob rob mize. Na čelu ji je zrasla velika 

buška, iz rane je pritekla kri, njen jok pa se je razlegal po vsem naselju. Zajček je 

na gozdni jasi našel ogledalo. Njegova dobrota ni poznala meja.  
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 7. Vprašaj se po podčrtanem delu povedi.  

                      Ker sem se veliko učil, sem dobil dobro oceno.  

                      Lansko leto smo bili na počitnicah v Grčiji.  

                      Včeraj sva si s sestro na televiziji ogledala film Mali šef.   

                      Najraje jem špagete z bolonjsko omako.  

                      V besedilu najprej poiščemo ključne besede.  

                     V pripovedovalnem besedilu predstavimo enkratni pretekli dogodek.  

  

 PISMA STAREJŠIM OSEBAM  

Na šoli smo se odločili, da se v teh dneh spomnimo tudi na tiste, ki so nastanjeni v domovih 

za ostarele in so v teh dneh sami, saj jih že več kot mesec dni ne smejo obiskati sorodniki, niti 

tisti najbližji. Morda je med njimi tudi kakšen tvoj sorodnik ali sosed.   

Da jim nekoliko polepšamo vsakdan smo se odločili, da te povabimo, da napišeš pismo 

neznani starejši osebi. Tvoje pismo bomo posredovali Domu ob Savinji Celje, kjer jih bodo 

naključno razdelili svojim stanovalcem. In o čem naj pišeš? Tema je poljubna – lahko jim pišeš 

o stvareh, ki jih rad/rada počneš s svojimi babicami in dedki, o svojih najljubših hobijih, o 

svojih trenutnih dejavnostih in občutkih, lahko jim zgolj nakloniš kakšno lepo in spodbudno 

misel ali pa napišeš pesmico o pomladi. Svoje pismo pošlji na moj e-naslov do petka, 17. 4. 

2020.  
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MAT  Misli o času:  

Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.  

Najprej si preglej, kako uspešno si reševal-a naloge.  Pred tabo so rešitve nalog iz SDZ na str. 

96/4. nal., 99, 100, 101.   

PROSTORNINA  

Stran 96  

4. a) 1 ℓ 7 dℓ ali 17 dℓ.  

    b) 8 dℓ.  

ZMOREM TUDI TO  

1.  

 od 120 = 96, ker je 120 : 5 ・ 4 = 96  

96 : 5 = 19, ost. 1; to pomeni, da morajo v akvarij naliti 19 polnih posod in še dodaten liter 
vode.  
2. a) 33 850 ℓ = 338 hℓ 50 ℓ  

b) Nimamo ustreznih podatkov, da bi odgovorili na to vprašanje.  
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 Stran 97  

ZMOREM TUDI TO  

3. č) 23 hℓ.  

4. Kupiti mora 57 posod barve.  

5. Največ vina je v prvem sodu. V tretjem sodu je 2 ℓ vina manj kot 2 hℓ.  

V četrtem in petem sodu je skupaj 2 hℓ 84 ℓ vina.  

Če bi bilo v drugem sodu še 144 ℓ vina, bi bil poln.  

V vseh sodih skupaj je 8 hℓ 25 ℓ vina. To je 175 ℓ manj kot 1 000 ℓ.  

Da bi napolnili vse sode, bi potrebovali še 425 ℓ vina.  

Slovenska Istra je pokrajina na meji s sosednjo državo Hrvaško.  
  
  

ČAS  

Stran 99 
1.  
1 min = 60 s                   5 min 9 s = 309 s                     80 s = 1 min 20 s  

3 min = 180 s                 12 min 15 s = 735 s                 100 s = 1 min 40 s  

1 h = 60 min                  4 h 5 min = 245 min                 65 min = 1 h 5 min 
5 h = 300 min                7 h 10 min = 430 min               70 min = 1 h 10 min 
2. a) 73 min.  
b) 4 380 s. 
Stran 100 
3. 21.  
4. 180. 
5. 696.  
6. 181.  

7. 16 801.  
  

ZMOREM TUDI TO  

 1. Različne rešitve.  

Stran 101  

1. 3.12/15.12   10.10/22.10    4.04/16.04     7.13/19.13      10.13/22.13 
2. a) 9.05.  
    b) 9.55.  

3. a) 18.45.  

 b) Nimamo ustreznih podatkov, da bi odgovorili na to vprašanje.  
c) 17.45.  

Rešitve nalog, ki si jih prepisal/-a v zvezek.  

1.Izračunaj.  

        od 18 =9   , ker je 18 : 2=9   od 50 = 10, ker je 10 • 5= 50  
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        od 30 =20, ker je 30 : 3 • 2=20   

  
     
           

 od 81 = 45, ker je  81 : 9•5 = 45  
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 2.naloga:  

12 • 2 = 24  

1.škatla:   od 12 = 12 : 4 •3 = 3 • 3 = 9                        12 – 9 = 3  

2. škatla :  od 12 = 12 : 4 • 2 = 3 • 2 = 6                       12 - 6 = 6    

9 + 6 = 15  
  

Odgovor: V dveh tednih so pojedli 15 sladoledov.  

                  V prvi škatli so ostali 3 sladoledi.                   
V drugi škatli  pa 6 sladoledov.  
  

3.naloga:   

6.razred: 26 učencev  

5.razred:  od 26 = 26 : 2 = 13 učencev  

4.razred: 26 + 13 = 39 učencev.  

26 + 13 + 39 = 78 učencev.  
  

Odgovor: V vseh razredih skupaj je 78  učencev.  

4.naloga:  

    oče:   9 dl • 2 = 18 dl 
mama:  7 dl • 2 = 14 dl 
otrok:    5 dl • 2 = 10 dl 
otrok:    5 dl • 2 = 10 dl  
 18 dl + 14 dl + 10 dl + 10 dl = 52 dl  

Odgovor: Vsi skupaj med potjo spijejo 52 dl vode.  
  

5.naloga:  

4 hl 58 l = 458 l  

2hl 65 l =  265 l  

Račun:    458 l             

+  265 l  

            +    89 l  

  812 l  

Odgovor:  V kombi so natovorili 812 l soka.  
  

Račun:  1100 l  

 -  812 l  

288 l  

288 l = 2 hl 88 l  

Odgovor: Natovorili bi lahko še 2 hl 88 l soka.  
  

• Za začetek si poglej naslednji posnetek o času https://youtu.be/UhB8QisrJm4    
  

• Naloge po vrsti prepiši v zvezek, izračunaj in  odgovarjaj v celih povedih.  

https://youtu.be/UhB8QisrJm4
https://youtu.be/UhB8QisrJm4
https://youtu.be/UhB8QisrJm4
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 1. Pretvori.  

5 min = _______s                                                12 min 30 s = _______s  

9 min  = ______s                                                 25 min 3 s = ________s  

7 h =_________min                                            81 min =____h _____ min  

      26 h =________dni ____h                                  300 min = ___h ____min  

      50 h = _______dni ___h                                    1 leto = _____ali _____dni  

4 tedni =______dni                                            5 tednov 2 dni =______dni  
  

2. Nogometna tekma ima 2 polčasa. Vsak traja 45 minut, med njima pa je 15 minut              
premora. Tekma se je začela ob 20.00. Kdaj se je končala, če ni bilo nobenih             
podaljškov?  

            Račun:  

               Odgovor:  

3. Ob četrtkih s poukom začnemo ob pol devetih in končamo 13.20. Koliko časa smo ob 

četrtkih pri pouku?  

             Račun:  

               Odgovor:  

4. Novakovi so se odpravili na nedeljski izlet v Koper. Iz Maribora so se odpeljali ob 6.55 

uri. Vozili so se dve uri in pol. Kdaj so prispeli v Koper?  

            Račun:  

              Odgovor:  
  
  
  

• Dobro poslušaj še ta posnetek, ki govori o stoletju:   

https://www.youtube.com/watch    

• Preberi si zapis v SDZ, str. 104 in reši 1. nalogo.  
  

TJA   • Naloge petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina - 5. razred, in sicer 
v poglavju 25.   
  

• Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, vadi dodatne naloge 
preteklih tednov, ko smo delali na daljavo, ali pa poišči vaje med ostalimi poglavji 
spletne učilnice.  

  

• 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.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mo2UYYwI2m8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x6AxkkSdqEY2MPLKUCoNJ2M-E3q1WS-6cmq9O5k7y1g0YDBCcUWNKXqE
https://www.youtube.com/watch?v=Mo2UYYwI2m8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x6AxkkSdqEY2MPLKUCoNJ2M-E3q1WS-6cmq9O5k7y1g0YDBCcUWNKXqE
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DRU   Snov, ki je pred nami, se ozira nazaj, v preteklost. Upam, da si rešil/a snov do str. 85. 
Rešitve: str. 84 – 1.a: prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, sodobnost ali moderna 
doba  
1.b: prazgodovina    1.c: v moderni dobi, sodobnosti    1.č v moderno dobo, sodobnost 
PONOVI ;  1.:zgodovina, časovnem, časovnem  
                   2.:   2,  5,  3,  1,  4   

 

 

• Preberi snov v zeleno obarvanem okvirčku na strani 86 (Kaj se je dogajalo v 

preteklosti?).  
  

• Reši 1. in 2. nalogo.  
  

• Preberi Ali je vse res? na naslednji strani in reši zastavljene naloge.  
  

• Poglej si PPT na naslednji povezavi: https://www.google.com/search?client=firefoxb-

d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT  

• Preberi snov na str. 88 in reši do vključno str. 89.  
  

• V zvezek prepiši miselni vzorec in ga dopolni, seveda lahko tudi kaj prilepiš.  

NIT  • Shrani si elektronsko prosojnico in si jo oglej:  

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=6317  
  

• V DZ reši do strani 87.  
  

• V zvezek prepiši:  
  

SNOV IN PROSTOR   
  

Vsaka snov (tudi plin) zavzema prostor. Če iz predmetov stisnemo zrak (plastenke, 

tetrapaki, zlaganje oblačil), zasedejo manj prostora. Dve telesi ne moreta biti hkrati na 

istem mestu.  

       Tekočine in plini se prilagodijo obliki posode.   

       Različne snovi shranjujemo v različne posode:  

- trdne snovi v zaboje, košare, platnene vreče, kartonaste škatle,  

- tekoče snovi v plastenke, steklenice, tetrapake, pločevinke, ki so lahko odprte 

zgoraj,  

- plinaste snovi v kovinske (jeklenka) ali plastične posode (vžigalnik), ki so 

neprodušno   

       zaprte.  

       Pred tem jih moramo utekočiniti (stiskanje in ohlajanje).  

       Če je le mogoče, embalažo recikliramo.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=POJDIMO+V+MUZEJ+PPT
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=6317
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=6317


14  

  

KOL.  

IZPIT  

Če imaš možnost, vadi praktično vožnjo s kolesom po dvorišču:  

• desno, levo zavijanje;  

• vožnja med ovirami (poligon);  vožnja v navideznem 

krožišču.  

  

GUM  • Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno   
  

• V delovnem zvezku (str. 57 in 58) si najprej oglej notni zapis pesmi ZEMLJA PLEŠE, 

nato jo še poslušaj na YouTubu. Ob posnetku lahko tudi prepevaš …  
  

 

  Nato reši stran 58. Rešeno fotografiraj s telefonom in fotografijo pošlji na naslov:   

bernarda.pkink@os-ljubecna.si   
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LUM  
  

LIKOVNO USTVARJANJE IZ NARAVNIH MATERIALOV   
  

Kako naj tvoje delo poteka?   

• Naberi različne naravne materiale, ki jih boš potreboval/a za svoj izdelek (vejice, 
odpadlo listje, kamni, trava, cvetlice, storže, travo ipd.).   

• Ko prideš domov, si umij roke in zaščiti delovno površino s časopisnim papirjem. Na 
časopisni papir položi podlago (če imaš karton/lepenko/večji  list).   

• Iz nabranih naravnih materialov izdelaj likovni motiv.  Ustvarjaj….možnosti, oblik je 
neskončno.  

• Fotografiraj izdelek in mi ga pošlji do 17. 4. 2020 (lahko tudi sebe poleg izdelka, da 
bom vedela, kdo je umetnik).  

  

  

  

  

Likovni natečaj Velika noč  

Da vam malo popestrimo prihajajoče dni, smo vam pripravili likovni izziv. Namenjen je vse učencem 

šole. Naslov likovnega natečaje je Velika noč.  

Vaša naloga je, da ste čimbolj domiselni, izvirni. V slike vključite značilnosti velike noči. Pri motivu se 

lahko navežete tudi na pomlad. Slika naj bo barvita in zanimiva.    

Format slike naj bo A3. Od slikarskega materiala lahko poljubno uporabite tempera barve ali vodene 

barve, voščenke, flumastre.   

Fotografijo gotovega izdelka pošljite na e-naslov urska.glavnik@os-ljubecna.si. Rok za oddajo vaših 

izdelkov je četrtek, 16. 4. 2020. Komisija bo pregledala vse izdelke, ki bodo prispeli pravočasno in 

nagradila po tri najboljše ustvarjalce iz vsake triade, ki jih čaka sladko presenečenje. Ko bo ponovno 

stekel pouk, pa boste v šolo prinesli tudi original izdelke, s katerimi bomo okrasili hodnike šole.  
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GOS  Nadaljevali bomo z novo učno snovjo:  TEKSTIL  

•   Oglej si lutkovno predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico 

https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s (dolžina trajanja: 3:42)  

a) S pomočjo vprašanj ponovi vsebino lutkovne predstave. (Odgovori ustno) - 

 Zakaj je Videk »mamin strgani srček«?  

- Iz česa naj Vidku naredijo srajčico?  

- Kaj da ovčka Vidku? -  Kdo da Vidku prejo?  

- Katera žival ima nožice kot statve?   (statve - osnovno orodje za tkanje) -  Kaj 

ima rak?  

- Kaj je rak naredil s svojimi škarjami?  

- Kdo je na koncu sešil Vidku srajčico?  
  

• Na portalu Radovednih 5 si odpri GOSPODINJSTVO. Klikni na učbenik za 

gospodinjstvo (leva slika) in prelistaj do strani 41. Preberi besedilo na straneh 41, 42 

in 43. Tudi besedilo v oblačkih.  
  

• V zvezek za gospodinjstvo napiši večji naslov TEKSTIL. Pod tem naslovom pa napiši, 

kaj je tekstil in kaj so tekstilije.   
  

• Napiši nov, manjši naslov TEKSTILNA VLAKNA in prepiši, kako ločimo vlakna po 

izvoru (na str. 42).  
  

• V učbeniku na straneh od 44 do 46 preberi besedilo o NARAVNIH TEKSTILNIH 

VLAKNIH. Oglej si tudi slike.   
  

• V zvezek napiši naslov NARAVNA TEKSTILNA VLAKNA in nato   

a) RASTLINSKA VLAKNA  

- BOMBAŽ  

 in o vsakem vlaknu napiši, kar se ti zdi pomembno. (Npr. pod bombaž napišeš, da je 

najpomembnejše in najbolj razširjeno naravno rastlinsko vlakno, vlakna iz plodov 

bombaževca, je semensko vlakno. Iz bombažnega blaga izdelujejo spodnje perilo, 

kavbojke, delovna oblačila …  

- LAN …  
  

b) ŽIVALSKA VLAKNA  

- VOLNA -  SVILA  

               Naj bo za tokrat dovolj. Pomagaj staršem pri gospodinjskih in hišnih opravilih.  

OSTANITE ZDRAVI.  

Lepo te pozdravljam. Tvoja učiteljica.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s
https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s
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ŠPO    Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število 

vaj za moč lahko poskušaš povečati s 4 na 6 in zadržiš 60 sekund, premor med vajami 

pa naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.   

     

Enkrat tedensko sam-a ali skupaj s starši opraviš 8 do 12 minut teka. Ogreješ se s 

hojo in razteznimi vajami. Nato tečeš 12 minut v pogovornem tempu, nato spet hodiš 

in narediš raztezne vaje.   

Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in te prosimo, da 

se jih dosledno držiš.   

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-
včasu-širjenja-korona-virusa  
  

Pred in takoj po 12 minutnem teku si izmeri srčni utrip. Pri tem si lahko pomagaš s 

športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka tudi zapiši v dnevnik aktivnosti, zraven 12 

minutnega teka.  

Pri teku lahko uporabiš tudi aplikacijo za pametne telefone.   

Podrobnejša navodila, zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj tek, najdeš na 

spodnji povezavi.  

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  
   

   V tem tednu reši še tematsko križanko iz nogometa. Nahaja se na spodnji povezavi.  

https://app.box.com/s/g5uk1hb4gmi74pa6dcput7dm6ns8dgdl  
  

   
Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči mesec pošlji svojemu učitelju-učiteljici 

športa na e-mail naslov sliko rešene naloge, sliko dnevnika vadbe in dokumentirani 

12 minutni tek. Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-

ljubecna.si/elektronskinaslovi-uciteljev/  

  

Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil-a in lažje opravil-a vse šolske 

obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in se 

razgibaj.  

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  

  

NTE  
  

  Robota poslikaj in mi fotografijo pošlji na mail: elvira.valant@os-ljubecna.si  

NRA    V forumu za radovedneže 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.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/g5uk1hb4gmi74pa6dcput7dm6ns8dgdl
https://app.box.com/s/g5uk1hb4gmi74pa6dcput7dm6ns8dgdl
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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N2N    Obvestilo! Petošolci, ki obiskujete nemščino prvo leto, glejte gradivo za 4. razred!  

DIE KINDER IN D–A–CH = Otroci v Nemčiji, Avstriji in Švici  

 
  Preberi besedila ob zemljevidu treh nemško govorečih držav. Nato odgovori pisno v  
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 zvezek na spodnja vprašanja. Vprašanj ne prepisuj.  
  

  

 

skaten= rolati,  viel = veliko,  gern= rad,  liest= bere,  Fahrrad fahren= voziti kolo,  Ski fahren 

= smučati,   Flöte = flavta,   klettern = plezati  

1.Wer kommt aus der Schweiz? (wer = kdo?)      7. Wie alt ist Karolin?  

2.Wer kommt aus Österreich?                              8. Wer fährt gern Ski?  

3.Wer kommt aus Deutschland?    9. Was machen (počneta) Paul und Pauline gern?   

 4. Spricht Emre Deutsch?      10.Wer ist 10 Jahre alt?  
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 5. Wohnt Ralf in Berlin?  

6. Spielt Ralf gern Flöte?   

  

 Naredi razpredelnico v zvezek in jo izpolni za vse otroke, o katerih govorijo besedila.  

  

  

  

NAVODILO za člane OPZ in MPZ  

 
  

• Čas je za pomladne pesmice! Vabiva vas, da ob poslušanju in petju uživate.  

• Pomagajte si s posnetki pevke Marjane Deržaj:  

ZVONČKI IN TROBENTICE: https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU 
PTIČJE STRAŠILO: https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA   

  
   

https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA
https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA

