
UČENJE NA DALJAVO 

ČETRTEK, 19. 03. 2020    

1. SLOVENŠČINA: Priprava –ponavljanje pred ustnim ocenjevanjem književnosti 

2. ŠPORT 

3. TJA/ priloga 

4. MATEMATIKA: Pisno deljenje trimestnega z dvomestnim deliteljem-vaja 

5. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Segrevanje snovi (novo)     

ŠPORT  5.r;  19. 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) izvedi vajo ZADEVANJE CILJA z žogico/vortexom in sicer na svoj način 

b) določiš točko, ki jo poskušaš zadeti (lahko je vrv, ki visi z veje drevesa, lahko je 

plastenka polna vode, karkoli…) 

 

3. ne pozabi na ogrevanje pred meti in varnost!!! 

 

 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. 

SLOVENŠČINA: 

1. Prvi del naloge si opravil že včeraj. Danes boš zopet potreboval berilo. Čakajo te 

vprašanja, na katera boš pisno odgovoril v zvezek za književnost. 

 

VPRAŠANJA: 

a) Kaj po Andrejevem mnenju manjka Ljubljani? Kaj pa po tvojem mnenju? 

b) Zakaj je morska deklica pomagala prav princu? Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ga ne 

bi rešila? 

c) Razloži, zakaj je padišah na koncu rekel, da to ni mogoče. Kaj je s tem pokazal? Kako 

bi naredil ti? 

d) Razloži dejanja mame račke, ko je videla, da sta otroka drugačna. Kako bi ravnal ti? 

e) Razloži, kakšne so posledice Zofkinega razpoloženja. Primerjaj se z njo. 

f) Razloži in utemelji Katkino obnašanje. Se strinjaš z njenim ravnanjem? Zakaj? 

 

2. Drugi del današnje naloge je, da izbereš med predlaganima naslovoma in 

napišeš: 

a) Napiši svojo živalsko pravljico.  

b) Napiši nadaljevanje zgodbe  Babica v supergah. Ni potrebno, da se navezuje na 

vsebino iz knjige. 



MATEMATIKA: 

 

- Danes se tudi posveti deljenju trimestnega števila z dvomestnim.  

- V zvezku najprej reši spodnje primere, nato se loti naloge v DZ3, str. 16. 

 

UČNI LIST 1:                                              

 

1. Oceni količnik in izračunaj ostanek. Naredi tudi preizkus. 

 

 2 3 2 : 4 0 =     7 4 1 :  2 0 =            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 1 2 4 : 6 8 =     5 3 8 : 4 7 =            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 3 6 0 : 1 2 =     4 8 0 : 2 4 =            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Preizkusi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 

 Preberi zgodbico: Deklica Nina se je pozimi igrala na snegu. Ker je imela mokre 

rokavice, jo je zeblo v roke. Tekla je do mamice. Njene roke so bile tople. Mama je njene 

dlani pogrela tako, da jih je stisnila med svoje dlani. Kmalu so bile dekličine dlani spet 

tople. 

 

 V zvezek naravoslovja napiši naslov: SEGREVANJE SNOVI. Pod naslov prepiši 

vprašanja in nanje pisno odgovori. 

 Zakaj so se dekličine dlani ohladile? 

 Kaj je naredila mamica, da je pomagala svoji hčerki? 

 Zakaj so se dekličine dlani ogrele? 

 Ali so se mamine dlani zaradi oddajanja toplote hčerkinim dlanem kaj ohladile? 

 

 Da boš lažje odgovoril/la, si preberi v UČB., str. 63. 

 Ko si prebral in odgovoril na vprašanja, v zvezek prepiši besedilo, ki ga najdeš na modri 

podlagi pod naslovom. Kar je odebeljeno, prepiši z rdečo barvo. 

 Poveži se na interaktivna gradiva Radovednih 5 in si oglej, kar ti ponuja gradivo z 

multimedijsko vsebino. Poišči naslov Segrevanje snovi. Na ogled imaš filmčke.  

 Ko si si jih ogledal, pa se boš postavil v vlogo raziskovalca in naredi dejavnost, ki jo imaš 

opisano v UČB., na strani 63., takoj pod modrim poljem. Ugotovitve in skico nariši in 

zapiši v zvezek. 

 

 


