UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 5. RAZRED (9. 11. 2020–13. 11. 2020)
Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku.
PONEDELJEK, 9. 11. 2020
SLJ

1. šolska ura
 V učbeniku na str. 36 si boš pod naslovom »KAJ SO VEČPOMENKE IN KAJ
ENOPOMENKE?« prebral/a o besedah, ki imajo več pomenov (npr. zvezda; morska,
roža, tista na nebu, filmska, glasbena, lučka; svetilka, sladoled, regratova…) in tistih z
enim samim pomenom (npr. fotosinteza, orientacija…).
 V zvezek napiši naslov ter prepiši obe besedil v katerih izveš o večpomenkah in
enopomenkah. Poišči nekaj primerov besed.
 Odgovori na vprašanja »Glava, tuhtaj!«

MAT

2. šolska ura
 V zvezku »Znam za več« reši naloge na str. 17. Ob nalogah boš ponovil o dolžinskih
enotah.

DRU

3. šolska ura
 V učbeniku si na str. od 38 do 41 natančno preberi besedilo, v katerem boš spoznal
Alpske pokrajine v Sloveniji ter nekatere značilnosti te pokrajine.
 Na zemljevidu Slovenije poišči Alpske pokrajine, posamezne naravne enote Alpskih
pokrajin in najvišje vrhove.
 Vzemi si čas in natančno preglej fotografije ter preberi besedilo pod njimi. Vse, kar je
potrebno poiskat na zemljevidu, poišči.

NIT

4. šolska ura
 V učbeniku na strani 29 si preberi snov »Prehranjevalna veriga«.
 V zvezek zapiši prehranjevalno verigo, ki je opisana v okvirčku »Ena dejavnost«. Prav
tako sestavi prehranjevalno verigo, katere člen je človek.

GOS

5. šolska ura
 Na strani 25 najdeš novo poglavje »Gospodarno vodenje gospodinjstva«. Preberi si
snov na straneh 26 in 27. V obliki miselnega vzorca zapiši ključne besede iz poglavja
»Oblike denarja«.

NTE

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura
 Približuje se božični čas, zato iz barvnega papirja naredi okensko dekoracijo. Nekaj
idej ti prilagam v spodnjem linku, lahko pa narediš tudi kaj po svoje.
https://www.facebook.com/CreativeIdeass/posts/1958562547599721
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TOREK, 10. 11. 2020
SLJ

1. šolska ura
 Danes boš malo ponovil/a o večpomenkah in enopomenkah.
V učbeniku na str. 37 reši naloge pod »Zmoreš tudi več!« Nalogo 3 lahko izpustiš.

TJA

2. šolska ura
 Vsa navodila za delo so v spletni učilnici Angleščina 5 v poglavju 2. Glej mapico Torek,
10. 11. 2020.

MAT

3. šolska ura
 V šoli smo ponovili o geometrijskih pojmih (ravnina, točka, premica, daljica).
 Danes boš ponovil snov o PREMICI. Snov o Premici najdeš v samostojnem delovnem
zvezku na strani 78.
PREMICA
 Preberi besedilo v rumenem polju in si dobro oglej sliko na zeleni tabli.
 Razumeti moraš pomen besed: premica, presečišče, sečnici.
 V zvezek napišeš naslov PREMICA ter prerišeš sliko in prepišeš besedilo v rumenem
polju.
 Rešiš naloge na str. 78 in 79. Pri delu bodi natančen in uporabljaj ravnilo ter ošiljen
svinčnik.

ŠPO

4. šolska ura
IGRA Z ŽOGO
 Potrebuješ manjšo žogo, ki se dobro odbija od tal.
 Poišči 12 predmetov, s katerimi lahko na dvorišču postaviš slalomsko progo, npr.:
kamen, vedro, škatle, ipd. Naloge med ovirami: žogo kotališ z roko, žogo vodiš z nogo,
žogo vodiš z roko. Naloge opravi z boljšo in s slabšo roko oz. nogo, v hoji in teku, v
gibanju naprej in nazaj.
 Poligon fotografiraj in pošlji na najin e-naslov:
danica.vergilas@os-ljubecna.si
jernej.kobale@os-ljubecna.si

N2N

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 5. šolska ura
 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 5 ali klikneš na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-2
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SREDA, 11. 11. 2020
SLJ

1. šolska ura
 Enopomenkam in večpomenkam boš danes dodal/a še sopomenke in protipomenke.
Snov najdeš v učbeniku na strani 38 in 39.
 Najprej preberi o tem, kaj so sopomenke (besede z enakim ali podobnim pomenom
npr. sin – sinko – sinček, ata – oče – atek - oči), nato pa še o besedah, ki so
nasprotnega pomena tj. protipomenke (dan - noč, spodaj – zgoraj…).
 V zvezek napiši naslov in prepiši besedili na str. 38 (»Kaj so sopomenke?« in »Kaj so
protipomenke?«
 Odgovori na vprašanja »Glava, tuhtaj!«

MAT

2. šolska ura
 Spoznal/a si premico, neomejeno ravno črto, danes pa nadaljuješ z ravno črto, ki je na
eni strani omejena, na drugi strani pa neomejena. Kot veš od lani, se ta črta imenuje
POLTRAK.
POLTRAK





DRU

Preberi besedilo v rumenem polju in si dobro oglej sliko na zeleni tabli.
Razumeti moraš pomen besed: izhodišče ali krajišče.
V zvezek napiši naslov POLTRAK ter preriši sliko in prepiši besedilo v rumenem polju.
Reši naloge na str. 80 in 81. Pri delu bodi natančen/na in uporabljaj ravnilo ter ošiljen
svinčnik.
3. šolska ura

 Pojdi v spletno učilnico, druga triada, Marjanca, 3. poglavje, družba in si poglej power
point predstavitev Alpskih pokrajin. Časa imaš dovolj, glej slike, beri besedilo,
uporabljaj zemljevid.

NIT

4. šolska ura
 Preberi učno snov na strani 30. Prepiši »Moram vedeti« in odgovori na vsa tri
vprašanja.

ŠPO

5. šolska ura
LOVLJENJE IN PODAJANJE ŽOGE.
 Potrebuješ manjšo žogo in primerno raven zid (zunaj) v katerega smeš brez škode
metati žogo – ALI ŠE BOLJE: družinskega člana s katerim si boš podajal-a žogo.
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Po ogrevanju (pozdrav soncu in vaje za moč) opravi naslednje naloge: 10 podaj na
razdalji 5, 10, 15 in 20 korakov od stene oz. »soigralca« z boljšo roko in s slabšo roko,
žoge loviš vedno z obema rokama! V primeru netočne podaje ali neuspešnega lovljenja
žoge moraš narediti 2 poskoka.
 Preberi učno snov na strani 30. Prepiši »Moram vedeti« in odgovori na vprašanja.

ČETRTEK, 12. 11. 2020
SLJ

1. šolska ura
 Beri knjige, ki si si jih izposodil/a v šolski knjižnici.

DRU

2. šolska ura
 Pojdi v spletno učilnico (tako kot prejšnjo uro družbe). Vzemi zvezek in si vanj prepiši
besedilo, ki je napisano na 27.,28., 29. in 30 diapozitivu.
 Piši lepo, pri risanju bodi natančen/na in uporabljaj barvice.

LUM

3. in 4. šolska ura
 Jesen ti ponuja veliko možnosti za likovno ustvarjanje. Poišči trši list papirja, karton ali
desko, naberi naravne materiale, ki jih najdeš v bližini doma in ustvarjaj.
 Nekaj idej za delo te čaka v spletni učilnici, druga triada, Marjanca, 4. poglavje, likovna
umetnost, izdelki iz….
 Izdelek slikaj in sliko pošlji razredničarki na elektronski naslov marija.bule@osljubecna.si ali marjanca.tansek@os-ljubecna.si

TJA

5. šolska ura
 Vsa navodila za delo so v spletni učilnici Angleščina 5 v poglavju 1. Glej mapico Četrtek,
12. 11. 2020
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PETEK, 13. 11. 2020
MAT

1. šolska ura
 V zvezku »Znam za več« rešiš naloge na str. 18.

ŠPO

2. šolska ura
 Izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (gimnastične vaje, hitra hoja, tek,
igra z žogo, kolebnica, rolanje, vožnja s skirojem …).
 V primeru slabega vremena opravi vaje za dobro držo, ki se nahajajo na spodnji
povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0&feature=emb_logo

NIT

3. šolska ura
 Preberi snov »Ravnovesje v naravi« in odgovori na vprašanja.

TJA

4. šolska ura
 Vsa navodila za delo so v spletni učilnici Angleščina 5 v poglavju 2. Glej mapico Petek,
13. 11. 2020.

GUM

5. šolska ura
 V delovnem zvezku na str. 24 preglejte notni zapis, nato pa odgovorite na vprašanja v
rumenem okvirčku oz. obkrožite ustrezen odgovor.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura
NRA

 Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici
predmeta.

N2N

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 5 ali klikneš na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-2

nemščina
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