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 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

Pa gremo veselo v nov teden na delo. 

 

 Najprej si preglej, kako uspešno si reševal/reševala naloge.  Pred tabo so rešitve 

nalog iz SDZ na str. 54, 55, 56 in 57.  

2. sošolka, učiteljica, ravnateljica, kuharica, varnostnica, gasilka 

4. kolo, telo, ogledalo, maslo, uho 

5. Moški spol: hrup, petelin, likalnik 

    Ženski spol: zgradba, tabla, slika 

    Srednji spol: jutro, darilo, čelo 

6. moškega, srednjega 

7. kobila, Jaka, avto, veselje 

8. srednji spol, srednji spol, srednji spol, ženski spol, moški spol, ženski spol, 

    ženski spol, moški spol, ženski spol, moški spol, srednji spol 

9. DA. Če vprašam, kaj je to? In odgovorim To je breskev/cerkev … je beseda 

    samostalnik. Ženskega spola. 

10. b 

     Z vprašalnico o kom/kdo sprašujem samo po človeku. 

11. gram, spol, samec 

      oblika, kost, koža 

      pravilo 

      (lahko tudi oblika, kot je v besedilu: grami, spola, samci …) 

12. moški spol  - ženski spol 

       moški spol – ženski spol 

       moškega, ženskega 

       del roke, ženskega 

oranžen okvirček: moški spol: Miha, Janko, balkon 

                                 ženski spol: mami, klet, lestev 

                                 srednji spol: letalo 

Dopolni in pomni: moškega, ženskega, kolo, tista, tisto. 

 

Rešitve nalog na str. od 58 do 61. 

2. eno, ena, veliko/več, veliko, dva, dve, dva, ena 

3. po smislu, da 

5. strop, okno, miza, gugalnica, Slavko 

    fotelja, kletki, kanarčka 

    lončki 

6. dvojina: knjigi, svinčnika ,šoli, okni, avtobusa 

    množina: knjige, svinčniki, šole, okna, avtobusi 

8. ednina:  korak, drevo, metulj, stavba, jabolko 

    dvojina: koraka, drevesi, metulja, stavbi, jabolki 

    množina: koraki, drevesa, metulji, stavbe, jabolka 



9. Zvečer sem pojedel dve jabolki. 

    Pred dvema mesecema sem jo zadnjič videl. 

    V torbi ima dve ravnili in dve šestili. 

    Učitelj nam je postavil dve vprašanji. 

    Sandra in Mojca sta sestri. 

    V vasi so zgradili dve novi hiši. 

10. zima, čas 

      samostalnika, števili 

       plesalca, plesišču 

       polj, pridelke, njive 

ednina: zima, čas, plesišču 

dvojina: samostalnika, števili, plesalca 

množina: polj, pridelke, njive. 

Razmisli in odgovori 

Število: ednina, dvojina, množina 

Spol: moški, ženski, srednji. 

DOPOLNI IN POMNI: dvojini, množini, ednini, dvojini, množini. 

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

O samostalniku si se naučil/naučila, da so to besede, ki poimenujejo bitja, stvari in pojme. 

Glede na spol, so lahko moškega, ženskega ali srednjega spola. Glede na število pa so v 

ednini, dvojini in množini. Temu pravimo OBLIKA SAMOSTALNIKA. 

 Večina slovenskih samostalnikov ima tri števila. Nekaj pa je tudi izjem. To so tisti 

samostalniki, ki jih uporabljamo le v EDNINI (škarje, voda, potrpežljivost, mladina, 

veselje …) in jim pravimo EDNINSKI SAMOSTALNIKI. Nekatere pa samo v MNOŽINI ( 

vrata, drva, počitnice, možgani, pljuča …) in jim pravimo MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI. 

 Več o tem boš izvedel/izvedela, ko boš odprl/odprla SDZ na str. 62 in rešil/rešila vse 

naloge do str. 65. 

 Odpri zvezek, vanj napiši naslov KATERI SAMOSTALNIKI SO EDNINSKI, KATERI SO 

MNOŽINSKI? Prepiši Dopolni in pomni. 

 Zdaj pa malo utrjevanja znanja. Pred tabo so naloge, ki jih boš PREPISAL/PREPISALA v 

zvezek in jih rešil/rešila. Veliko veselja ob delu. 

PONAVLJANJE 

 

1. V skupinah samostalnikov bodi pozoren 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 ______________, saj ______________________________________. 

b) babica, breskev, poštenje, Karmen  

V to skupino ne spada ______________, saj _____________________________________. 

c) Aleš, Aleša, Andrej, Andrejček  

V to skupino ne spada ______________, saj _____________________________________. 



 

č) steblo, drevo, kino, deblo  

V to skupino ne spada ______________, saj _____________________________________. 

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

 

Zarja in Ema sta sestrične. 

_________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

Pogrešam obe prijateljice. 

___________________________________________________________________________ 

 Vrnil se je z obema hčerami. 

__________________________________________________________________________                            

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 _____ v kleti. 

      Mleko _____ še vroče. 

      Jesenice _____ na Gorenjskem. 

      Kri _____ rdeča tekočina v organizmu človeka in nekaterih živali. 

      Jetra _____ organ v desnem zgornjem delu trebušne votline. 

     Bilo je mrzlo, da _____ drevje pokalo.  

      Poglej, če _____ kletna vrata zaprta.   

     Grmovje _____ poraslo strmino za hišo. 

Kateri samostalniki so množinski? 

_________________________________________________________________________ 



Kateri samostalniki so edninski? 

_____________________________________________________________________ 

 

 Na spletni strani: 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html   

 lahko še vedno rešuješ naloge, povezane s samostalnikom 

 V berilu preberi besedilo po lastni izbiri (nekaj, kar še nismo brali).  V zvezek napiši 

naslov, avtorja ter 5 vprašanj po besedilu. Odlomek ilustriraj. 

MAT  

 Reši 4. nalogo na str. 96. Poskusi rešiti tudi naloge pod poglavjem »Zmorem tudi to«. 
  

 Naloge po vrsti prepiši v zvezek, izračunaj in  odgovori v celih povedih (tako vadiš 
tudi pisavo). 

 
               

1. Izračunaj. 

                         
1

2
 od 18 =_____, ker je ________ 

1

5
 od _____ = 10, ker je _______ 

                         
2

3
 od 30 =_____, ker je __________ 

5

9
 od 81 =_____, ker je ________ 

 
             

2. V škatli je 12 čokoladnih sladoledov na palčki. Trtnikovi so kupili 2 škatli sladoledov.  
Prvi teden so pojedli tri četrtine sladoledov iz prve škatle, drugi teden dve četrtini 
sladoledov iz druge škatle. 
Koliko sladoledov skupaj so pojedli v dveh tednih?  
Koliko sladoledov je ostalo v prvi škatli? 
Koliko sladoledov je ostalo v drugi škatli? 

 
3. V šestem razredu je 26 učencev, v 5. razredu jih je polovico manj, v obeh 4. razredih 

pa jih je toliko, kolikor jih je skupaj v  5. in 6. razredu. 
Koliko otrok je v vseh razredih skupaj? 
 

4. V družini Valentinčič so navdušeni pohodniki. Skoraj vsak konec tedna, ko je lepo 
vreme, gredo v hribe. Pijejo vedno samo vodo, saj vedo, da jih sokovi ne odžejajo 
−nasprotno, po njih so še bolj žejni. Oče ima v svoji steklenički 9 dl vode, mama  v 
svoji 7 dl, 2 otroka pa vsak po pol litra vode. Koliko vode med potjo spijejo vsi skupaj, 
če vsak med potjo spije 2 svoji polni steklenički vode? 
 

5. V tovarni Fructal v Ajdovščini so v kombi natovorili 4 hl 58 l breskovega soka, 2hl 65 l 
jabolčnega soka in 89 l mareličnega soka. 
Koliko soka so natovorili v kombi? 
Koliko hl in l bi ga še lahko natovorili, če je v kombiju prostora za  1100 litrov soka? 

 

 V DZ, na str. 98, je novo poglavje, ki govori o ČASU.  



 Na naslednji strani preberi besedilo. Nato pa v zvezek napiši naslov Čas in prepiši 
rumeno obarvano besedilo. 

 Reši naloge na straneh 99, 100, 101. 
 

TJA  Naloge četrtega tedna so v spletni učilnici Angleščina − 5. razred, in sicer v poglavju 
24.  
 

 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 kvize v poglavju 22 in 23. 

 

 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. 
 

DRU  V zvezek preriši razpredelnico, najbolje, da kar čez obe strani, da bo dovolj prostora 

za povedi v okvirčkih. Dopolni prazne prostore, pomagaj si z učbenikom. 

 

 

 

LEGA POVRŠJE VODOVJE PODNEBJE RASTLINSTVO 

IN ŽIVALSTVO 

ALPSKE 

POKRAJINE 

     

PREDALPSKE 

POKRAJINE 

     

DINARSKOKRAŠKE 

POKRAJINE 

     

OBSREDOZEMSKE 

POKRAJINE 

 

 

    

OBPANONSKE  

PORAJINE 

     

 

 Na strani 80 in 81 si preberi novo snov – Preteklost. 

 

 Na naslednjih dveh straneh zapiši svoj dogodek, ki se ti je zelo vtisnil v spomin (npr. 

prvi šolski dan, rojstvo brata, sestre, padec, nesreča …) in reši zastavljene naloge. 

 

 Preberi str. 84 in 85 in reši naloge. 

 

 V zvezek zapiši večji naslov Preteklost in prepiši besedilo v zelenem okvirčku. 



 

NIT  Preberi snov na strani 79 in naredi poskus. Bodi pazljiv/a, da ne pride do nesreče! 

Nariši in zapiši opažanja. 

 Reši naslednjo stran, v zvezek pa zapiši naslov Gorenje in v alinejah zapiši bistvene 

značilnosti gorenja. 

 Preberi snov o varovanju narave na naslednji strani in reši 1. nalogo. 

 V zvezek pod alineje o gorenju zapiši še vsaj tri o požaru in gašenju. 

 Na straneh 82 in 83 preberi strip – to je hkrati utrjevanje snovi, ki jo moraš znati. 

GUM  Pri ljudski glasbi smo omenili, da so ljudje ob glasbi tudi zaplesali. 
Danes boš spoznal/spoznala en ljudski ples in igro.  
Poglej si videoposnetka in poskusi doma izvesti ples in igro.  
Ples lahko plešeš sam/sama, pri igri pa potrebuješ vsaj enega soigralca in toliko 
klobukov, kot je igralcev (če nimaš klobukov si pomagaj z robci). 

 
Ples: TKALEČKA 

 
Tkalečka je moški ples iz Prekmurja, ki drugod po Sloveniji ni znan. V tem plesu moški 
preizkušajo svoje spretnosti s pretikanjem robca pod kolenom in tekmujejo med 
seboj. Pretikanje robca pod kolenom ponazarja tkanje platna. 
Povezava do posnetka plesa: https://www.youtube.com/watch?v=urqKXJNM0W0  
Na posnetku je ta ples prikazan od 7:45 do 9:25. 

Povezava do glasbene podlage za ples tkalečka:  
https://www.youtube.com/watch?v=3dttMxGMT_U 

 

  

KOL. 
IZPIT 

 Še naprej utrjuj vsebine za kolesarski izpit. 

 Naslednjič sledi vaja. 

 Če si slučajno izgubil/izgubila geslo, mi piši na marija.bule@os-ljubecna.si 

in ti ga pošljem. 

 

LUM 
 

 

METULJ UPANJA 

Povežimo se in stopimo skupaj! 

Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu pošiljaš upanje. 

Povej to celemu svetu. Kako? 

Pošlji v svet metulja upanja. 

Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave! 

https://www.youtube.com/watch?v=urqKXJNM0W0
https://www.youtube.com/watch?v=3dttMxGMT_U
mailto:marija.bule@os-ljubecna.si


Si za? Skupaj zmoremo! 

 

POTREBUJEŠ: 

 BEL PAPIR, SVINČNIK 

 ŠKARJE, LEPILO 

 BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR …) 

 

1.KORAK 

 Papir prepogneš. Nanj narišeš obliko polovice metulja in izrežeš.  

2.KORAK 

 Papir razgrneš in na obeh straneh pobarvaš/okrasiš metulja.  

 

3.KORAK     

 Prilepiš tipalke (lahko tudi iz papirja). 

4. KORAK 

 Metulja pritrdiš, prilepiš na okno, kjer ga bodo videli vsi. 

 

Metulj pozdravlja prijatelje, znance, sošolce, učitelje, vse.  

Sporoča: JAZ SEM DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 

 

   

GOS Koronavirus nam je za nekaj časa spremenil življenje. Pri poročilih na televiziji in radiu 
pogosto opozarjajo na  številne navade, povezane z varovanjem posameznika pred okužbo.  

                                       
V zvezek za gospodinjstvo napiši, kako skrbite za ustrezno higieno in preventivo pred 
morebitno okužbo. Lahko tudi kaj narišeš. 



Bodi odgovoren in ostani zdrav. 
Upam, da se kmalu vidimo v šoli in te lepo pozdravljam. Tvoja učiteljica. 
 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Vaje za moč 

lahko poskušaš dlje časa zadržati (60 sekund), premor med vajami pa naj ostane še vedno 

vsaj 30 sekund.  

 

 Enkrat tedensko skupaj s starši opraviš 8 do 12 minut teka. Ogreješ se shojo in z 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-v-
času-širjenja-korona-virusa 
 

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

https://app.box.com/s/d2x4si9msjby9hrtq6vh250phd7q77hh 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa na e-naslov sliko 

rešene naloge in sliko dnevnika vadbe, iz katere je moč razbrati tudi opravljeno 

vzdržljivostno nalogo 12-minutnega teka. 

Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/ 

 

 Ostani aktiven! Boljše se boš počutil in lažje opravil vse šolske obveznosti. Vsakih 45 minut 

prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in se razgibaj. 

 

 Za sprostitev lahko izzoveš družinske člane na družabno igro: 

https://app.box.com/s/q9i6fb813kh0qvi88zbkqoyh0lhpnufc 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

RAČUNALNIŠTVO (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. 

TEHNIKA (NTE) 

 Uporabi poljubno odpadno embalažo in izdelaj robota. Prilagam ideje. 

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/d2x4si9msjby9hrtq6vh250phd7q77hh
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://app.box.com/s/q9i6fb813kh0qvi88zbkqoyh0lhpnufc


     

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA (N2N) 

 Se še spomniš spodnjih predmetov, povezanih s šolo? Opazuj jih 30 sekund, 
nato sliko umakni in jih poskušaj čim več našteti! V nemščini! 
 

 Sedaj jih lahko opazuješ in jih poimenuješ naglas, tako da pokažeš na njih! Če 
se kakšnega ne spomniš, pokukaj v svoj zvezek! 

 
 

 

 

 

 

 

 Odgovori na vprašanja, kot je prikazano v primeru. Odgovore zapiši v zvezek. 

Vprašanj ni potrebno pisati. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKQpcHOxsgCFYW3FAodftALNQ&url=http://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/?tag%3Dheft&psig=AFQjCNHIqvnqrOGcs_cvJOurs-2m2gM55w&ust=1445071903789154


 

Ist das ein Computer? - Nein, das ist kein Computer, das ist ein _________ . 

 

    Ist das ein Bild? -________________________________________ 

 

Ist das ein Pult? - __________________________________________________ 

 

Ist das eine Landkarte? -_______________________________________________  

 

Ist das ein Regal? - _________________________________________________ 

 

 Ist das eine Wand? - _____________________________________________ 

 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
Utrjujte pesmi iz cikla Gremo v kino: Kekčeva pesem, Bratovščina sinjega galeba, Sreča na vrvici, da 

boste besedilo znali povsem na pamet.  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.photospecialist.com/canon-lv-wx310st-beamer&psig=AOvVaw2ock6xt-frPK1oaMfy4AOk&ust=1585772889601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICE87_GxegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.osmuta.si/?page_id%3D183&psig=AOvVaw0idS74frPLItqriHjUbjx1&ust=1585773024048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjW9f_GxegCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.pamono.eu/french-art-deco-lampe-mazda-table-lamp-from-mazda&psig=AOvVaw374tjWekq6Km9XEWUKcy8H&ust=1585773387265000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjkjK3IxegCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.real.de/product/319437976/&psig=AOvVaw2y9zlG29sY8H8uHpjLaSmo&ust=1585773544570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiNjvjIxegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.connox.ch/kategorien/moebel/stuehle/frankfurter-stuhl.html&psig=AOvVaw1yjYJyYINTdr4a2p8-QTXi&ust=1585773672777000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiRprXJxegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.pamono.de/biedermeier-tisch-aus-kirschholz-1830er&psig=AOvVaw0Qtdd5cMGVrIiajqHsRZ-F&ust=1585773914593000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDrzajKxegCFQAAAAAdAAAAABAK


Pomagajte si s posnetkom: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s

