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UČNA GRADIVA IN NALOGE 5. RAZRED (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

● Najprej preglej rešitve nalog v delovnem zvezku. 

SDZ na straneh od 74 do 77. 

1. Velika, počitniška, stričeva. Npr. Sklepal sem po besedi hiša, ki je ženskega spola. 

2.  Šolska, šolski, šolsko. Ne. Npr. Spol pridevnika je odvisen od spola samostalnika, 

pred katerim stoji. 

3. Samostalnika, moški, ženskega, srednjega, srednji. 

4. Zanimiv, zanimiva, zanimivi. Moškega. V ednini, dvojini in množini. Ne. Število 

pridevnika je odvisno od števila samostalnika, pred katerim stoji. 

5. Ednino, dvojini, množino, zanimivi. 

6. Prijazen, prijazna, prijazni, prijazne, prijazna, prijazni. 

7. Zanimiva, zanimiva, zanimivima, zanimivi, zanimivih, zanimivo. 

8. Katero, kateri, čigav, kateri, kakšna, čigave, katero. 

9. Kakšen zavitek najraje ješ? Sladek 

Kateri zavitek najraje ješ?   Jabolčni. 

Čigav zavitek najraje ješ? Babičin. 

Kateri pes laja? Lovski. 

Kakšen pes laja? Črn. 

Čigav pes laja? Sosedov. 

Najraje jem jabolčni zavitek. 

Najraje jem babičin zavitek. 

Laja lovski pes. 

Laja črn pes. 

Laja sosedov pes. 

Dopolni in pomni: samostalnika, moški, ženskega, srednjega, zanimiva, množino. 

_______________________________________________________________ 
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● Preveri svoje znanje o pridevniku 

Spodnje besedilo prepiši v zvezek za slovenski jezik. Pri prepisovanju bodi 

natančen (natančna). Naslov je PREVERI SVOJE ZNANJE O PRIDEVNIKU 

                        1. Preberi nepopolno besedilo o pridevnikih in ga dopolni.   

Pridevniki so besede, s katerimi poimenujemo _______________, _______________ in 

_______________. Po njih vprašamo z vprašalnicami _______________, _______________  

in _______________, zato so treh vrst: _______________, ______________ in 

_______________. Imajo oblike za _____ spole (_______________, _______________,  

_______________) in za _____ števila (_______________, _______________, 

_______________). V katerem spolu in številu je pridevnik, je odvisno od 

_______________, pred katerim je pridevnik in ga pomensko dopolnjuje. 

                        2. Preberi in prepiši besede. 

šola, šala, malica, veja, vejica, okno, Štefan, krožnik, kosilo, Matevžek, maček, 

češnja 

Dopolni. 

Zgornje besede so _______________, saj 

_________________________________________________________ . 

3. Preberi besede. 

šolski, okenski, Štefanov, Matevžkov, češnjev, skutni, priljubljen, Anikin, 

mamičin, bohinjski 

Dopolni. 

Zgornje besede so _______________, saj 

_________________________________________________________ . 

4. Preberi in prepiši  povedi ter v njih podčrtaj pridevnike. 

Ljubljana ima nekaj lepih muzejev. 

Narodni muzej Slovenije je najstarejši muzej v Sloveniji. 

Jože Plečnik se je rodil v skromni hiši v Ljubljani. 

Starši so Plečnika poslali na državno obrtno šolo v Gradec. 
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Ogledali smo si znamenito Plečnikovo cerkev na Ljubljanskem barju. 

Najstarejše glasbilo na svetu je koščena piščal iz jame Divje babe pri 

Cerknem. 

Bistri tolmuni reke Iške so tudi poleti zelo mrzli. 

Najraje imam piščančje meso. 

Na Vrhniki si lahko ogledate Cankarjevo spominsko hišo na Klancu. 

Vprašaj se po pridevnikih in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici. 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK VRSTNI PRIDEVNIK SVOJILNI PRIDEVNIK 

  

 

    

                         5. Preberi in prepiši  povedi ter v njih  podčrtaj pridevnike. 

Park poznamo po znamenitih kostanjevih drevoredih in imenitnem 

Jakopičevem drevoredu, ki ga je zasnoval slovenski arhitekt Jožef Plečnik. V 

njem so kilometri sprehajalnih poti, cvetlični nasadi, nenavadni vodnjaki in 

umetniške skulpture. 

Obkroži DA, če trditev drži, oz. NE, če ne drži. 

V povedih so tri vrste pridevnikov.                                    DA   NE 

Besedi znamenit in imeniten sta lastnostna pridevnika.     DA   NE 

V povedih je samo en svojilni pridevnik.                          DA   NE 

Besedi sprehajalen in cvetlični sta lastnostna pridevnika.    DA   NE 

Beseda nenavaden je lastnostni pridevnik.                        DA   NE 

Besedi slovenski in umetniški sta vrstna pridevnika.         DA   NE 
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● Ta teden bomo nadaljevali in se naučili o tem, KAKO PIŠEMO 

SVOJILNE PRIDEVNIKE IZ OSEBNIH LASTNIH IMEN. 

To snov najdeš v SDZ na str. od 78 do 81. 

Najprej preberi fantovo vprašanje (Gregorjev ali od Gregorja?) Kaj misliš ti? 

Katera vrsta pridevnika je v fantovem vprašanju? 

Preberi pogovor med Zalo, Jakom in Filipom. 

Spomni se, kako zapisujemo osebna lastna imena. (Filip, Zala, Gregor, Jaka, 

Aljaž …). Osebna lastna imena pišemo z veliko začetnico. 

Pozorno preberi besedilo pri 2. nalogi. Razmisli in nato besedilo prepiši s 

pisanimi črkami v zvezek. Bodi pozoren/pozorna na rabo velike začetnice.  

Kadar iz osebnih lastnih imen naredimo besede, s katerimi povemo, čigavo 

je kaj, tvorimo SVOJILNE PRIDEVNIKE, ki jih pišemo z veliko začetnico. 

Marko - Markov, Nika - Nikin, Žiga - Žigov, Andreja - Andrejin, Ivana - Ivanin, 

Maja - Majin. Gregorjevo sporočilo, Timijev zvezek, Jakovo pisalo. 

Sedaj pa počasi beri in rešuj naloge do konca poglavja. Če naletiš na kakšno 

težavo, ali česa ne razumeš, mi napiši na elektronski naslov. 

V zvezek napiši naslov KAKO PIŠEMO SVOJILNE PRIDEVNIKE IZ OSEBNIH 

LASTNIH IMEN? in prepiši dopolni in pomni. 

Odgovori tudi na vprašanja pri Razmisli in odgovori na str. 81. Vprašanja ter 

odgovore zapiši v zvezek. Bodi pozoren/pozorna na oblikovanje odgovorov. 

 

MAT 
 Preveri rešitve nalog prejšnjega tedna. 

● Stran 44 /1. Ploščina prve fotografije meri 9 enot, ploščina druge meri 12 enot, 

ploščina tretje meri 16 enot in ploščina četrte fotografije meri 8 enot. Največjo 

ploščino ima tretja fotografija, najmanjšo pa četrta fotografija. 

● Stran 45/ 1. Ker so enote različnih oblik in velikosti. Ploščina je 20 enot.  Ploščina je 5 

enot.   Ploščina je 4 enote. 

● Stran 47 /1.   Ploščina je 4 enote. Ploščina je 6 enot. Ploščina je 4 enote. Ploščina je 6 

enot.    Pobarvani liki imajo skupaj ploščino 20 enot, nepobarvani pa ploščino 20 enot. 

● 2. nal.: mersko število 42; 21; 14 

● 3. nal.: 10    6   1   2   7   13    8    33 . 
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Ta teden je pred nami obravnava nove snovi z naslovom: 

ŠTEVILSKI IZRAZI 

SDZ 3, str. 52 

●    Preberi strip med Zalo in Filipom. 

SDZ 3, str. 53 

● Preberi besedilo v modrem polju. Spomni se, da ste že lani povedali, da imata računski 

operaciji množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Če imamo 

samo seštevanje/odštevanje ali samo množenje/deljenje, računamo po vrsti, kar pa v 

Filipovem primeru ne bo šlo. Torej je v konkretnem primeru pravilen odgovor 3, saj 

smo morali najprej deliti. 

● Preberi besedili v rumenem polju, ki potrdita našo razlago. 

● Oglej si primere v SDZ, kjer je podčrtan tisti del računa, ki ima prednost. Tudi tebi 

svetujem, da narediš enako, ko boš reševal/a številske izraze. Tako je bolj pregledno, 

se lažje znajdemo in je manjša možnost za napake. 

●  Reši 1. nalogo, na str.53. 

Na spletni strani : https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/ (str.21-1) si še 

poglej razlago »Številski izrazi brez oklepajev«. 

    

  Zapis v zvezek 

ŠTEVILSKI IZRAZI 

Ko v izrazu nastopajo različne računske operacije, npr. seštevanje in množenje, je prvo 

pravilo: množenje in deljenje imata prednost pred seštevanjem in odštevanjem. 

Primer: 17 – 2 ∙ 4 + 19 – 15 : 3 = 17 – 8 + 19 – 5 = 23 

Če v izrazu nastopajo oklepaji, izračunamo najprej dele izrazov v oklepajih. 

Primer: (50 – 30) : 4 + (12 – 3) – 5 ∙ 2 – 1 = 20 : 4 + 9 – 5 ∙ 2 – 1 = 5 + 9 – 10 – 1 = 3 

SDZ 3, str. 54 

● Če imamo v številskem izrazu še oklepaje, imajo prednost pred vsemi ostalimi računi. 

● Oglej si primere iz SDZ. Najprej izračunaš v oklepajih (dvakrat podčrtano), potem 

množenje/deljenje in nazadnje seštevanje/odštevanje. 

● Za lažje pomnjenje ti je Zala postavila zmagovalne stopničke. 

● Reši 1. nalogo, na str. 54. 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
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● Reši  naloge 2, 3, 4, 5 na  str. 55. 

Ali veš? 

Preberi besedilo. Je na sliki pri 5. nalogi kajak ali kanu? Kako vemo? 

 Na sliki je kanu. Vidimo klopce, na katerih sedimo, ko veslamo. 

Na spletni strani : https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/ (str.21-2) si  

poglej razlago »Številski izrazi z oklepaji«. 

 IZRAZI S SPREMENLJIVKO 

SDZ 3, str. 56 

● Preberi strip. Cof nam pove, da lahko črko zamenjamo s 4 ali s 5. Spodaj je zapisano, 

koliko je rezultat v teh dveh primerih. 

● Kaj pa z ostalimi števili? Črko lahko zamenjamo s katerim koli številom. 

● Preberi naslov. Črko imenujemo spremenljivka, ker je število, s katerim zamenjamo, 

lahko katero koli oz. je spremenljivo. 

● Upoštevaj navodila pri 1. in 2. nalogi 

● 2. naloga: Vse račune izračunaj na daljši način, tako da vidiš, da lahko spremenljivko 

zamenjamo s številom: 

(x ∙ 5) – 20 = (7 ∙ 5) – 20 = 35 – 20 = 15        

     14 :  x + x ∙ 2 = 14 : 7 + 7 ∙ 2 = 2 + 14 = 16  

SDZ 3, str. 57 

● Do rešitve pri 3. nalogi lahko prideš z »ugibanjem« ali z reševanjem enačbe: 

2 ∙ m + 7 = 15 

2 ∙ m = 15 – 7 

2 ∙ m = 8 

  m = 8 : 2  

  m = 4 

 2 ∙ 4 = 8 

● Na koncu v vsakem primeru narediš še preizkus s prvotno obliko: 

2 ∙ m + 7 = 15 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
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 2 ∙ 4 + 7 = 15 

   8 + 7 = 15 

          15 = 15 

● Samostojno reši naslednje naloge: 

  SDZ 3, str. 57/4,5,6 

  SDZ 3, str.58/7,8,9. 

 Na spletni strani : https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/  (str.21-

3) si še poglej razlago »Izrazi s spremenljivko«. 

TJA  ● Naloge osmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina - 5. razred, in 
sicer v poglavju 29. 
 

● 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 
 Tudi ta teden se bomo poskušali vživeti v čas Rimljanov. 

Zanimiv prispevek si oglej na Infodromu, spomni se tudi obiska Ljubljane v 
septembru. 
https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg 
 

 Na povezavi https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5836 si oglej  
predstavitev  Rimljanov v naših krajih ( domačo nalogo  izpusti). 
 

 Kako izgleda rimski vsakdan, si preberi v SDZ na str. 96 in 97, nato pa snov utrdi še 
na Radovednih pet https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/# . 
Obe strani reši, miselni vzorec pa dopolni, razširi in prepiši v zvezek. 
 

NIT  Upam, da so ti poskusi prejšnji teden dobro uspeli in da si se zabaval/a. 
Danes te čaka snov oz. ponovitev o nevarnih snoveh. 

 

 Na povezavi https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/# si najprej 
preberi razlago, nato pa še v učbeniku na str. 97 in 98. 

 Če te zanima kaj več:  https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-
osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_sl.pdf 

 

 Ta teden boš razmišljal/a  o preprostih napravah, kot so npr. gugalnica, škripec, 
črpalke … 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-mat-sdz-osn/
https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5836
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/
https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_sl.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_sl.pdf


8 
 

 Izvedli bomo naravoslovni dan na daljavo.  
 

 PPT Raba preprostih naprav 
https://drive.google.com/open?id=1fz5SHTQSVA_gSqNF4CbLuwutMUSYUpA2  

 

 Upam, da ti bo zanimivo in da bom dobila do petka tvoje poročilo, saj ga bom tokrat 
ocenila. 
 

KOL. 
IZPIT 

 Svoje teoretično  znanje  pravilne vožnje upoštevaj pri vožnji s kolesom po šolskem 

okolišu ali po svoji bližnji okolici. Pošlji mi fotografijo do 22.5.2020 na mojo 

elektronsko pošto: marija.bule@os-ljubecna.si  

 

GUM 
 V delovnem zvezku na strani 55 si oglej in po možnosti zapoj pesem SOLINAR 

MATIJA. V notnem zapisu poišči štiri primere punktiranega ritma (nota s piko) in jih 

obkroži. Na strani 56 najdeš pripomočke solinarja, te tri besede prepišeš v zvezek. 

LUM 
 LEPLJENKA 

 Lepljenka je tehnika, pri kateri se podoba oblikuje z lepljenjem koščkov papirja, krpic 

itd. Je zelo preprost in zabaven način ustvarjanja. 

Temo si lahko izbereš poljubno. Upodobi  žival, mozaik  – spomni se na stare Rimljane. 

POTREBUJEŠ: 

 časopisni papir ali kateri drug papir (stare revije, reklame) 

 lepilo 

 škarje 

 risalni list  

             

           

https://drive.google.com/open?id=1fz5SHTQSVA_gSqNF4CbLuwutMUSYUpA2
mailto:marija.bule@os-ljubecna.si
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GOS  V prejšnjih urah gospodinjstva si spoznal-a, da poznamo razne vrste blaga. Prav tako 
pa posamezno vrsto blaga uporabljamo za razne izdelke. Prav zato mora imeti blago 
tudi posebne lastnosti.  

 

 V tovarni obdelajo blago s posebnimi postopki, ki jim s skupnim imenom rečemo 
PLEMENITENJE BLAGA. S tem izboljšajo njegov videz ali pa uporabne lastnosti. Blago 
plemenitijo tako, da ga belijo, barvajo, tiskajo, kosmatijo, brusijo ali pa nanj nanašajo 
različne snovi. 
 

 O plemenitenju blaga si preberi v učbeniku. Učbenik najdeš na Radovednih 5, 
gospodinjstvo, učbenik Gospodinjstvo za vsak dan, na str. 56 in 57. Preberi besedilo, 
oglej si slike. Pobrskaj tudi po internetu (v brskalnik napiši PLEMENITENJE BLAGA). 
Morda odkriješ kaj zanimivega.  
 

 V zvezek napiši naslov PLEMENITENJE BLAGA in  prepiši besedilo pod naslovom Kaj je 
plemenitenje blaga? 

 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število vaj 
za moč povečaš na 8 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med vajami zadržiš na 
20 sekund. V mesecu maju trikrat tedensko opraviš trening z vajami za moč, hkrati pa 
ne pozabiš na raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika aktivnosti najdeš na spodnji 
povezavi. 
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq   
 

● V tem tednu opravi 3 poljubne športne aktivnosti na prostem in jih zabeleži v dnevnik.  
Še vedno upoštevaj priporočila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in se 
jih dosledno drži. V kolikor uporabljaš športno rekreativne površine upoštevaj spodnja 
priporočila: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_
povrsin_za_splet.pdf   
 

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge atletika. Sledi navodilom, ki se nahajajo 
na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/n7rot3l85mbcbtiresmxuwmc1qti7l52  

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji sliko rešene tedenske teoretične naloge in 

sliko dnevnika aktivnosti za tekoči teden svojemu učitelju/učiteljici športa na 

elektronski naslov.  

Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-
uciteljev/  
 
Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje boš opravil/opravila vse 
šolske obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in 
se razgibaj. 
 

 

 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://app.box.com/s/n7rot3l85mbcbtiresmxuwmc1qti7l52
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NTE 
 

 S konstrukcijskimi zbirkami, ki jih imaš doma, poskusi narediti kakšno preprosto 
napravo v zvezi s snovjo pri NIT ( gugalnica, vzvod, škripec ipd.).  

 

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 
 Učenci, ki obiskujete nemščino prvo leto, glejte gradivo v spletni učilnici za 4. razred. 

Tu spodaj je povezava za učence, ki obiskujejo nemščino prvo leto: 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1 

 V zavihku Rešitve si poglejte rešitve nalog 7. tedna. 
 

 Za vse ostale učence: 
Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti 
poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 1, nato 5. razred. Lahko pa klikneš na 
spodnjo povezavo. 
Na povezavi najdeš rubriko »Opis ljubljenčka«, ki jo predelaš. 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-2 
 

 Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

 

 

NAVODILO za člane MPZ 

 
V osmem tednu pouka na daljavo prepoješ in utrdiš vse do sedaj predlagane pesmi. 
Pred petjem se spomni na začetek pevskih vaj v šoli in se na ta način upoj. 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-2

