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UČENJE NA DALJAVO     (ukrep ob omejevanju okužb s korona virusom)  

Teden: 16. do 20.03. 2020 

PONEDELJEK,  16. 03. 2020 

1. MAT: Utrjevanje pisno deljenje z dvomestnim deliteljem 

2. SLOVENŠČINA: Dramatika: Prizori iz življenja stvari 

3. GUM: Solinar Matija 

4. ŠPORT/ v prilogi 

5. NIT: Utrjevanje znanja 

6. DRUŽBA: Prazgodovina 

MATEMATIKA:  

- Za ogrevanje najprej prepiši v zvezek naslednje primere in jih izračunaj, ne pozabi na 

preizkuse. 

67: 14=                   79: 35=                     89: 56=                 91: 19=     

- Ko si opravil/a ogrevanje, reši v DZ3, str. 13, naloge 3, 4. Vselej naredi preizkus 

deljenja, četudi ti naloga tega ne naroča. 

SLOVENŠČINA: 

- Potrebuješ berilo, str. 162. /Če si ga slučajno pustil v šoli, lahko uporabiš berilo na 

spletni povezavi Radovednih pet, osnovna verzija ali interaktivna verzija./ 

- Preberi večkrat (vsaj 3x) besedilo odlomka. Po branju v zvezek za književnost napiši 5 

vprašanj o vsebini in na vprašanja kratko odgovori. Naslov v zvezku naj bo naslov kot 

v berilu. 

- Prav tako v zvezek reši 6. vprašanje na strani 165.  

- Ko si opravil te naloge, lahko po želji ilustriraš odlomek s pomočjo svoje domišljije. 

Predstavljaj si, da si režiser v gledališču in načrtuješ sceno na odru. 

GLASBENA UMETNOST: 

- V učbeniku poišči str.40-41. V zvezek napiši naslov Solinar Matija in prepiši besedilo 

pesmi. Nato pod besedilom ilustriraj solinarja (v UČB. je ilustrirana Zala, ti lahko 

poiščeš na spletu fotografijo pravega solinarja in ga lahko prerišeš). 

- V interaktivnem gradivu Radovednih 5 imaš tudi dostop do glasbe in tako lahko 

pesem poješ in spremljaš s svojimi instrumenti.  

- Na je tudi posnetek plesa, lahko poskusiš. Prosi za pomoč svoje starše. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 

- Utrjevanje znanja: V nadaljevanju imaš učni list z vprašanji in nalogami. V zvzek 

napiši naslov PONAVLJANJE. Na vprašanja odgovori v zvezek. Če imaš tiskalnik, si 

ga lahko natisneš in nekatere naloge rešiš direktno, če pa tiskalnika nimaš, odgovarjaj 

na vprašanja in naloge v zvezek NIT.  
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UČNI LIST nit/1: 

PONAVLJANJE 

 

1. Kaj nas zanima, ko sprašujemo o vremenu? 

2. Kje izvemo, kakšno vreme lahko pričakujemo v naslednjih dneh? 

3. Oglej si vremensko karto (časopis, TV, internet,..) in jo na kratko opiši. 

4. Naštej padavine. 

5. Poleti se pogosto razvijejo tudi nevihte.  Kako nastanejo? Kaj spremlja nevihte? 

6. Pri vremenu nekatere pojave merimo, nekatere pa lahko le opazujemo.  

- Katere merimo in s čim? 

 

- Katere opazujemo? Kako? 

 

7. Kako nastajajo vetrovi? Vetrove ne ločimo le po jakosti, ampak tudi po ____________ iz 

katere piha? Kateri veter nam po navadi prinaša poslabšanje vremena? 

8. Vremenska karta je zapisana z mnogimi dogovorjenimi znaki. Katere od teh znakov 

poznaš? Nariši jih in zapiši kaj pomenijo. 

9. Kaj je anticiklon? Kakšno vreme nam prinaša? 

10. Kaj je ciklon? Kakšno vreme nam prinaša? 

11.  Včasih niso imeli medijev, da bi poslušali ali gledali napoved vremena. Kako so si včasih 

pomagali z napovedovanjem vremena (pomisli na primere v naravi in jih pojasni)? 

12.  Zakaj piha poleti na obali veter čez dan v smer iz morja na kopno in zakaj se smer ponoči 

obrne? 

13. Kaj se zgodi, ko se topel in vlažen zrak ohladi? 

 

14. Janez se je v nedeljo odpravil na Kriško goro. Južno pobočje je bilo že skoraj kopno, zato se je 
odločil, da bo šel kar po severni strani. Obul je športne copate, saj je pričakoval, da bo hodil po 
kopni poti. Ko je prišel do vznožja strmine, ga je presenetil sneg in pomrznjena pot. Razloži, zakaj! 
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15. Vstavi pojma LEPŠE - SLABŠE. 

 

Zračni tlak pada, zato se bliža _____________ vreme. Če zračni tlak raste se bliža  

 

________________ vreme.  

 
16. Kaj pomeni črka A? 

____________________________ 

 

 

Kakšno vreme prinaša? 

____________________________ 

 

Kaj pomeni črka C? 

____________________________ 

 

Kakšno vreme prinaša? 

____________________________ 
 
 

17. Katera prst zadrži več vode? Utemelji.  

 

 

 

                  a) glinena prst                                         b) peščena prst 

18. Naštej vsaj dva načina onesnaževanja prsti. 
 

19. Ilustracija prikazuje kroženje vode v naravi. V prazna območja vpiši ustrezne pojme. 
 

 

Vir: http://web.sc-celje.si/tomi/seminarske2007/Onesnazevanje/voda.htm    

http://web.sc-celje.si/tomi/seminarske2007/Onesnazevanje/voda.htm
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DRUŽBA: 

- V UČB. str. 82-83 najprej preberi besedilo in si oglej ključne besede.  

- Nato v zvezek odgovori na vprašanja, ki sledijo: (Vprašanja prepiši v zvezek.) 

 

a) Zakaj je bilo življenje ljudi v prazgodovini odvisno od narave? 

b) Kako so se prehranjevali? 

c) Kako so lovili živali in s čim so si pomagali? 

d) Kako se je imenovalo najbolj pogosto kamnito orodje? 

e) Kako imenujemo prvo obdobje prazgodovine? 

f) Kje so živeli? 

g) Zakaj so se veliko selili? 

h) Kaj jim je pomenil ogenj? 

i) Do katerih spoznanj so prišli sčasoma? 

j) Kako imenujemo drugo obdobje prazgodovine? 

k) Katere kovine so se naučili pridobivati in uporabljati? 

l) Katere so najbolj pomembne najdbe na slovenskih tleh iz časa prazgodovine? 

(Lahko si pomagaš tudi z interaktivnim gradivom z multimedijsko vsebino 

Radovednih 5/družba ) 

m) Kaj je kolišče? Kratko opiši, kako so ljudje živeli v času koliščarjev ali 

mostiščarjev. 

 

ŠPORT  5. r;  16.3.2020 

 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x 

za noge)  in vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice 

(trebušnjaki, roke prekrižane na prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) 

in plank. 

 

2. a) Poglej si posnetek meta vortexa - 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html 

b) na domačem dvorišču, travniku itd. poskušaj izvajati mete 

c) če nimaš vortexa lahko uporabite  tenis žogico (ali žogico približno enake velikosti 

in teže) 

d) na posnetku dekle uporablja križni korak za zalet, mi uporabljamo v šoli prisunski 

korak  

 

3. klikni na VAJE ZA UČENJE TEHNIKE META ŽVIŽGAČA in poskusi kakšno od 

teh 

 

4. ne pozabi na varnost, ko izvajaš mete!!! in na ogrevanje rok in ramenskega obroča 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html
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 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem 

dvorišču,….Poskušaj gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 3x tedensko. 

 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se 

potrudi v tem času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih 

mišičnih skupin, da vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje) in vaje, ki 

vam jih posredujem. 

 

 


