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UČNA GRADIVA IN NALOGE 5. RAZRED (20. 4. 2020 – 24.  4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

● No, pa pojdimo v naslednji delovni teden. Spoznali smo vse o samostalniku, veš, kaj 

mu določimo in kako ga uporabimo v povedih. Samostalnikom pa lahko PRIDENEMO 

še kakšno besedo, s katero ga natančneje opišemo. Poimenujemo njegovo lastnost.  

 

● V SDZ si poglej poglavje, ki nosi naslov KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? 

Odpri SDZ na str. 66. Najprej si poglej in preberi pogovore med otroki in Cofkom. 

Kako bi ti odgovoril(-a) na njihova vprašanja. (Kakšne zgodbe najraje bereš?, Katere 

knjige najraje bereš? in Ali veš, čigava je pravljica Mala morska deklica? ... Odgovore 

zapiši v delovni zvezek. 

Reši še nalogo 2 na str. 67. 

Preberi besedilo pri 3. nalogi in odgovori na vprašanja. Reši še naloge na str. 68. Beri 

počasi, da boš prebrano razumel(-a). Na vprašanja odgovori s celo povedjo. Pazi na 

veliko začetnico in končna ločila. 

Na str. 69 preberi in dopolni  Razmisli in odgovori ter Dopolni in pomni. 

 

● V zvezek napiši naslov KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? 

Prepiši Dopolni in pomni ter preriši in prepiši miselni vzorec. 

● Napiši še 10 samostalnikov in jim dopiši ustrezne pridevnike (npr. debela knjiga, 

sončen dan, hud pes, gumijaste rokavice, korona virus). 

● Sedaj pa se udobno namesti, zapri oči in si predstavljaj, da sediš v časovnem stroju. 

Popelji se najprej v čas mladosti dedkov in babic, nato pa si zamisli skok petsto let 

nazaj. Pripovedujej, kam si odpotoval(-a).  

Vrni se nazaj v naše obdobje in si izberi tri predmete, ki jih poneseš s seboj v 

preteklost. Pripoveduj, katere predmete si izbral(-a), in utemelji svoj izbor.     

●  Odpri BERILO na str. 138, 139, 140, 141. Tam najdeš odlomek  Mark Twain: JANKEE 

NA DVORU KRALJA ARTURJA. Besedilo preberi. Beri počasi z razumevanjem. Podčrtaj 

besede ali besedne zveze, ki jih ne razumeš. Morda ti bodo v pomoč Stvarna 

pojasnila.  Lahko pa mi jih napišeš in ti jih pomagam razvozlati.  

● V zvezek napiši naslov prebranega besedila in avtorja. Reši naloge v Dejavnosti po 

branju. Vse zapiši v zvezek. 

Želim ti veliko veselja pri delu. 
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MAT 
 Najprej si preglej, kako uspešno si reševal/-a naloge. 

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

1.  Pretvori. 

   2 min = 120 s                                              3 min 17 s = 197 s 

   5 min = 300 s                                           12 min 30 s = 750 s 

   9 min  = 540 s                                            25 min 3 s = 1503 s 

   3 h =180 min                                              1h 6 min = 66 min 

   7 h =420 min                                                       81 min = 1h 21  min 

   26 h =1 dni 2 h                                           300 min =  5 h  0 min 

   50 h = 2 dni 2 h                                          1 leto = 365 ali  366 dni 

   4 tedni = 28 dni                                                    5 tednov 2 dni = 37 dni 

 

2.  Račun: 45 min + 45 min + 15 min = 105 min = 1 h 45 min 

 20.00 

   1.45 

 21.45 

 Odgovor: Tekma se je končala ob 21.45. 

3.  Odgovor: Pri pouku smo 4 ure in 50 minut. 

4.  Račun: 

   6.55                                                             8.00 

+ 2.30                                                         + 1.25 

   8.85     85 min = 1 h 25 min                    9.25 

Odgovor: V Koper so prispeli ob 9 uri in 25 minut. 

5.Račun: 

18.55 

- 0.45 

18.10 

 Odgovor: Vaditi je začela ob 18.10 uri. 

Pred tabo so rešitve nalog iz SDZ na str. 104/1. naloga 

leto :  591;  751;  972;  1341; 1572 

stoletje : 6.     8.      10.      14.     16. 

leto : 1593 ; 1774 ; 1809; 1941;  2007 

stoletje:  16.         18.  19.     20.     21. 
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LIKI IN TELESA 

V tem tednu bomo začeli z obravnavo nove snovi. Učili se bomo o likih in telesih. 

Pisno deljenje bomo obravnavali skupaj, ko pridemo nazaj v šolo. 

●  Za začetek si poglej ti dve predstavitvi: 

○ Geometrijski liki:   https://drive.google.com/file/d/1qeALU3PAeFKG3bK3I-

dOobCA13lnKj2P/view?usp=sharing  

○ Geometrijska telesa: 

https://drive.google.com/file/d/1Xe8FpD4dp5OAuhIIGMTYZI_4jewZT6_4/vie

w?usp=sharing  

● V SDZ 3.del, na str. 31 najdeš naslov LIKI in TELESA. Prepiši ga v zvezek. Preriši in 

prepiši, kar vidiš v rumenem okvirčku na str. 32. 

●   Natančno preberi, poglej risbe in reši naloge na straneh 33, 34,35. 

●  Pravokotnik in kvadrat smo že načrtovali s pomočjo geotrikotnika. 

● Napiši nov  naslov, ki ga najdeš na str. 36: NAČRTOVANJE KVADRATA IN 

PRAVOKOTNIKA. 

● Poglej ustrezno gradivo, ki ga najdeš na spletni strani Radovednih pet (str. 20-4) 

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

●  Preriši kvadrat in pravokotnik , ki ju najdeš  v SDZ na str. 36  in vse označi. 

●  Prepiši s poljubno  barvo: 

Pri kvadratu in pravokotniku sta sosednji stranici pravokotni, nasprotni pa vzporedni. 

Kvadrate in pravokotnike načrtujemo s pomočjo šestila in ravnila. 

●  Natančno si preberi primere načrtovanja kvadrata in pravokotnika, ki ju najdeš na 

str. 36. 

● Reši naloge na str. 37. 

● Bodi natančen/-a pri načrtovanju. Ne pozabi označiti stranice in oglišča. 

TJA  ● Naloge šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina - 5. razred, in 
sicer v poglavju 27. 
 

● Če ti ostane 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. 
 

DRU Rešitve: str. 86; čelada-materialni vir, CD- avdiovizualni vir, revija-pisni vir, pogovor-ustni vir 

Str.87; O nastanku Rima, b. sedem gričev, kralji, reka Tibera, c. …o dvojčkih, o volkulji, 

pastirjih – legenda ne govori o naseljih, č. ne; vsak ima svojo predstavo, ljudje smo različni 

https://drive.google.com/file/d/1qeALU3PAeFKG3bK3I-dOobCA13lnKj2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeALU3PAeFKG3bK3I-dOobCA13lnKj2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xe8FpD4dp5OAuhIIGMTYZI_4jewZT6_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xe8FpD4dp5OAuhIIGMTYZI_4jewZT6_4/view?usp=sharing
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
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Str. 88; a. V Ljubljani, b. Na različnih lokacijah 

 S potovanjem v preteklost gremo do najzgodnejšega obdobja, prazgodovine. Na 

RADOVEDNIH 5:  https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/  imaš 

lepo predstavljeno učno snov in filmček. Na ta način boš samostojno predelal/a 

zanimivo snov do str. 93. 

 

 Če te prazgodovina zanima, lahko svoje znanje na zabaven način še dodatno 
izpopolniš: 
http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/prazgodovina 

 

NIT    Rešitve: str. 86./2. naloga: 2 avtobusa (1 vožnja), 3 avtomobili (1 vožnja), 3 kolesa 
( 1 vožnja) 
 

 Preberi snov na str. 88 in 89 in reši naloge. 
Pojdi na Radovednih 5 in si oglej interaktivno gradivo pri NIT: 
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/ 
• SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO 
• SPREMINJANJE SNOVI – 2 FILMA 
• MASA SNOVI SE OHRANJA, SNOV IN FILMČEK 
• PROSTORNINO PLINA LAHKO SPREMINJAMO 
 

 Na str. 92 prepiši pravilno besedilo ob sliko. 
 

 Čas je, da se tudi pri tem predmetu preizkusiš, koliko že znaš. Prepiši vprašanja v 
zvezek in odgovori. 

              Odgovore mi, prosim, do petka posreduj na mojo elektronsko pošto. 
 
 

 PREVERI SVOJE ZNANJE 
 
1. Kaj je toplota? Kaj se zgodi s snovjo, če prejme toploto? 
2. S čim merimo temperaturo? 
3. Kateri predmeti oddajajo toploto? 
4. Kako so živali zaščitene pred temperaturnimi vplivi? 
5. Naštej obnovljive vire energije. 
6. Zakaj je nafta neobnovljiv vir energije ? 
7. Kako se živali zaščitijo pred izgubo toplote ? 
8. Kakšna je razlika med izolatorji in prevodniki? 
9. Kaj je potrebno za gorenje? 
10. Kaj nastane pri gorenju? 
11. Kako zmanjšamo prostornino snovi? 
12. Kaj uporabljamo za shranjevanje tekočin? 
13. S čim izmerimo maso snovi? 
14. V kakšni obliki so snovi v naravi? 
 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/
http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/prazgodovina
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/
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KOL. 
IZPIT  Če imaš možnost, vadi praktično vožnjo s kolesom: 

- vključevanje v promet v desno; 

- vključevanje v levo (s prečkanjem vozišča); 

- mimovožnja in prehitevanje; 

-zavijanje desno; 

-zavijanje levo. 

 

GUM  V delovnem zvezku prebereš stran 50 in 51.  

 

 Besedo SINKOPA izpišeš v črtni zvezek.  

 

 Na strani 52 prebereš stavke v različnih jakostih in rešiš nalogo številka 2. 

LUM 
 

 Za rojstni dan si Jakec ga na skrivaj želi, 
po kolesarski stezi vozilo to brzi - 
Kdor z njim zvečer si upa voziti brez luči, 
kazen plača, če policist v roke ga dobi. 
Kaj je to?  
 

 Likovna naloga: Kolo iz žice 
Za ta izdelek potrebuješ tanko žico, ki se da  upogibati. Iz nje oblikuj kolo po svoji 
zamisli (velikost in model). 

 

 
Veliko kreativnih zamisli pri ustvarjanju. 
 

GOS  Najprej malo vprašanj za ogrevanje. Vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori. 
 
Vprašanja za ponavljanje: 

1. Kaj vse izdelujejo iz tekstilnih vlaken? 

2. Iz česa pridobivajo naravna vlakna in kako jih delimo? 

3. Zakaj rastlinska vlakna vpijajo vlago? 

4. Zakaj ti je v volnenem puloverju toplo? 

 Nadaljuj z učenjem nove snovi. Danes je na vrsti snov, ki si jo lahko prebereš na 
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RADOVEDNIH 5, GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN, učbenik (leva ikona), na straneh 
48 in 49. Naslov je UMETNA (KEMIČNA) TEKSTILNA VLAKNA. 
 

 V zvezek napiši naslov Umetna (kemična) tekstilna vlakna. Prepiši besedilo pod 
naslovom MORAM VEDETI. Prepiši razlago besed (slovarček) in reši PONOVIM.  
 

 Med tekstilnimi izdelki poišči kakšen izdelek, ki je narejen iz umetnih vlaken 
(surovinska sestava izdelkov je zapisana na šivu ob strani tekstilnega izdelka). Nariši 
ga v zvezek in napiši, zakaj se izdelek uporablja. 

 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število 
vaj za moč povečaš na 6 in zadržiš vsako vajo 60 sekund, premor med vajami pa 
ostane 30 sekund.  
Primere vaj in dnevnik najdeš na tej povezavi 
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 
 

● Enkrat tedensko, sam-a ali skupaj s starši opraviš nalogo 12-minutnega teka. Ogreješ 
se s hojo (lahko tudi s šolo teka), odtečeš 12 minut 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  

Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip, šele na to opravi raztezne 
vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka zapiši v 
dnevnik aktivnosti, poleg 12-minutnega teka.  

Pri teku lahko uporabiš tudi različne aplikacije 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 je teoretična tema tvoje naloge odbojka. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/xjn6nudd3l71yg9mqeormd16qclrixxi 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici 
športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične naloge, sliko dnevnika 
vadbe in sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če imaš aplikacijo STRAVA, ti ni 
potrebno dodatno pošiljati slike). Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-
ljubecna.si/elektronski-naslovi-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. 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/xjn6nudd3l71yg9mqeormd16qclrixxi
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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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

NTE 
 

V šoli smo že sestavljali makete, konstrukcije s pomočjo različnih gradnikov, kock, 

konstrukcijskih zbirk.  

Gotovo imaš kaj podobnega tudi doma( npr. Lego kocke). Sestavi kaj po svoji izbiri. 

 

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. 

N2N OBVESTILO! Učenci, ki obiskujete nemščino prvo leto, glejte snov za 4. razred! 

 Preberi besedili, si nariši spodnjo razpredelnico v zvezek in jo izpolni. 
 
   (Stadt= mesto), Adresse= naslov) 
 

 

(sein= njegov, viel= veliko, mit ihm = z njim, gern = rad, reiten= jezditi, machen=početi, 

delati, Malen= slikanje, toll= super, čudovito) 

 Kaj velja za Lauro in kaj za Karin? Pomagaj si z zgornjim besedilom in napiši v zvezek 
rešitve, npr.:  
1= Laura (saj trditev velja za Lauro) itd. Lahko prepišeš tudi cele povedi, če to želiš. 

  LAURA      ALI      KARIN 

1. Sie hat 2 Brüder.  
2. Sie hat einen Hund. 
3. Sie reitet gern. 
4. Ihre (njene) Augen sind blau. 
5. Sie lernt Französisch. 
6. Sie spielt Klavier. 
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7. Sie spielt gern Volleyball. 
8. Ihre Mutter spricht Deutsch. 
9. Sie hört gern Musik. 
10. Sie spielt mit Titan. 

 

 Podčrtaj pravilne trditve: 
 

       Die Ohren von (od) Titan sind  klein / groß / schwarz. 

Das Spiel mit Titan (igra s Titanom) ist lustig / lang / o.k. 

Reiten ist kurz / o.k. / cool. 

Die Haare von Karin sind kurz / klein /lang. 

Karin macht gern Sport / malt gern / liest gern. 

Karin lernt eine /zwei /drei Sprachen. 

 

 Rešitve boš lahko preveril-a v naslednjem tednu. 

 

NAVODILO za člane MPZ 
 
Pozdravljeni, pevci! 
Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno  
 

 Ob posnetku ponoviš pesem ŠKRIPAJOČI STOL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo

