
UČENJE NA DALJAVO           TEDEN OD 25.  DO 29. MAJA 2020 

 

PONEDELJEK, 25. MAJA 2020 

 

SLOVENŠČINA: KATERE VRSTE PRIDEVNIKOV POZNAMO? 

Potrebuješ: 

- SDZ2/ str. 70-73 

- Zvezek za jezikovni pouk 

- Interaktivno gradivo Radovednih 5 

- PPTX Vrste pridevnikov 

1. Na začetku ponovimo o pridevnikih tako, da v interaktivnem gradivu Radovednih 

5 poiščeš stran Kaj so pridevniki in kaj izražajo? in  

stran z naslovom Kako se vprašamo po pridevnikih? ter rešiš nalogi pod ikono 

svinčnik. 

2. V pptx Vrste pridevnikov si preberi razlago o vrstah pridevnikov. 

3. Loti se nalog v SDZ2, na strani 70-73. (Nekatere bomo reševali skupaj pri pouku 

preko videokonference. 

 

MATEMATIKA: ŠTEVILSKI IZRAZI 

Potrebuješ:  

- SDZ3/str. 55 

- matematični zvezek 

- PPTX Številski izrazi  

 

1. Pri video učni uri bomo ponovili pravila reševanja številskih izrazov. 

2. V pomoč pri razumevanju snovi ti bo tudi pptx Številski izrazi (dosegljiv na mailu in v 

spletni učilnici). 

3. Reši naloge, ki so ostale na razpolago v SDZ3, na strani 55. 

 

GLASBENA UMETNOST: EVROPSKA HIMNA 

 

Potrebuješ: 

- UČB./str.53 

- Zvezek GUM 



1. Ponovili smo slovensko himno. Ali veš, da tudi Evropska unija ima svojo himno? Več o 

tem boš izvedel iz učbenika, na strani 53. 

2. Poslušaj evropsko himno ODO RADOSTI v interaktivnem gradivu Radovednih 5. 

Naslov diapozitiva je EVROPSKA HIMNA.  

3. Pesem poješ in spremljaš s svojimi instrumenti, v pomoč ti bo ikona žoga na 

interaktivni strani. 

4. V zvezek prepiši besedilo, ki sledi temu navodilu. 

 

Evropska himna 

 

1. ODA RADOSTI je bila izbrana za evropsko himno leta 2003.  

2. Melodijo je napisal Ludwig van Beethoven.  

3. Oda radosti ima tudi besedilo. Ker Evropsko unijo sestavlja veliko narodov, ki govorijo 

različne jezike, jo izvajajo samo v instrumentalni obliki. 

4. Ima več kitic (stavkov), poje se predvsem naslednje besedilo: 

 
Radost, od boga edina 

hčerka ti Elizijska! 
V tvoje hrame nas stopinja vodi, 

o božanstvena! 
Tvoji čari časa teku 

so pregnali kruto noč. 
Človek spet je brat človeku, 

kadar veje tvoja moč. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: O GOSTOTI 

 

Potrebuješ:  

- UČB./STR. 90-91 

- SDZ/str. 94-95, 96 

 

1. Prejšnjo uro smo se srečali s pojmom gostota snovi. Ponovimo: 

-  Gostota nam pove, koliko snovi je v nekem prostoru (prostorninski enoti). 

- Snovi imajo lahko enako prostornino in različno gostoto. 

- Bolj goste snovi imajo pri enaki prostornini večjo maso od redkejših. 

- Gostoto snovi primerjamo z gostoto vode. 

2. Danes boš preizkušal, katere snovi imajo večjo ali manjšo gostoto od vode. Doma 

izberi plastično posodo, v katero natočiš vodo. V vodo polagaš predmete iz različnih 

snovi: lesene, plastične, kovinske. Lahko poiščeš tudi kamenčke. V zvezek nariši 

tabelo (vidiš jo v nadaljevanju navodila) in označiš, kaj se je s predmetom zgodilo s 

predmeti. 



3. Drugi del preizkusa so naslednje snovi: olje, sladkor, kis, gel za pomivanje posode, 

tekoče milo, trdno milo (če ga imaš doma), sirup za sok (če ga imaš doma).. V kozarec 

natoči vodo in vsakič dodaj eno od snovi. Zapiši ugotovitev, nato zamenjaj vodo in 

nadaljuj. VSE PODATKE IN UGOTOVITVE beleži v tabelo. 

 

Predmet/Snov Redkejše od vode Gostejše od vode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

DRUŽBA:  REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

Potrebuješ: 

- UČB., str.98-99 

- Interaktivno gradivo Radovednih 5 /Država, republika; Volitve; To je zakon! 

- PTTX Republika Slovenija 

 

1. V UČB./str. 98-99 preberi besedilo. V interaktivnem gradivu si oglej še fotografije in 

naloge, ki se na vseh diapozitivih skrivajo pod ikono svinčnik. 

2. Pozorno si oglej povzetek o Republiki Sloveniji, ki ga najdeš v PPTX Republika 

Slovenija.  

3. V zvezek DRU napiši naslov Naša država Republika Slovenija in prepiši zapiske 

zadnjega diapozitiva PPTX Republika Slovenija. 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK, 26. MAJ 2020 

 

SLOVENŠČINA: VRSTE PRIDEVNIKOV 

Potrebuješ: 

- Učni list Vrste pridevnikov 

1. V spletni učilnici ali na mailu poišči učni list z nalogami z vrstami pridevnikov in ga 

reši. Če si ne moreš natisniti učnega lista, v zvezek za jezikovni pouk napiši naslov z 

učnega lista in prepiši le rešitve. 

2. Reši tudi vse naloge v SDZ2/od strani 70 do 73, kar še nisi rešil. 

 

 

 

                                NARAVOSLOVJE: PROSTORNINO PLINA LAHKO SPREMINJAMO 

 

Potrebuješ: 

- UČB./str. 88-89 

- SDZ/str. 92 

- Interaktivno gradivo Radovednih5/Prostornino plina lahko spreminjamo 

 

1. Najprej si preberi besedilo v učbeniku, nato si v interaktivnem gradivu oglej 

fotografije povezane s to temo. 

2. Nato se loti naloge v SDZ/str.92. 

 

 

 

MATEMATIKA: IZRAZI S SPREMENLJIVKO 

 

Potrebuješ:  

- SDZ3/ str. 56-57 

 

1. V SDZ3/str. 56, si oglej razlago v stripu.  

2. Pri učni uri boš slišal še dodatno razlago. 

3. Loti se nalog 1, 2, 3, 4, 5 in 6. 

 

 



DRUŽBA: DRŽAVNI SIMBOLI IN DRŽAVNI PRAZNIKI 

 

Potrebuješ:  

- UČB:, str. 100-101 

- Interaktivno gradivo Radovednih 5/Himna, zastava, grb  IN  Državni prazniki 

- zvezek DRU 

 

1. Preberi si besedilo v učbeniku, na strani 100 do 101. 

2. Oglej si tudi fotografije v interaktivnem gradivu. 

3. V zvezek napiši naslov DRŽAVNI SIMBOLI IN DRŽAVNI PRAZNIKI. Prepiši vse državne 

praznike in datume le-teh, tabelo s podatki imaš v učbeniku na strani 101. 

4. Nato nariši slovensko zastavo in grb. 

 

SREDA, 27. MAJA 2020 

 

SLOVENŠČINA: V KATEREM SPOLU IN ŠTEVILU SO LAHKO PRIDEVNIKI? 

Potrebuješ: 

- SDZ2/str. 74 do 76 

- PPTX V katerem spolu in številu so lahko pridevniki?  (dosegljiv v spletni učilnici in na 

mailu) 

 

1. Pri zoom učni uri bomo razložili, da so pridevniki podobni samostalnikom, saj se s 

samostalnikom ujemajo v spolu in številu. 

2. Reši naloge v SDZ. 

 

DRUŽBA: PREBIVALCI SLOVENIJE 

 

Potrebuješ:  

- UČB./str. 102 

- PPTX Prebivalci Slovenije (dosegljiv v spletni učilnici ali na mailu) 

- Zvezek DRU 

 

1. V učbeniku preberi besedilo na strani 102.  

2. V pptx Prebivalci Slovenije si oglej diapozitive in prepiši zapiske v zvezek. 



GOSPODINJSTVO: VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV ZA DOM 

 

Potrebuješ: 

- Novo verzijo učbenika, za GOS, ki ga dobiš v interaktivnem gradivu Radovednih 6 

- Učni list VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV ZA DOM (dosegljiv na mailu 

in v spletni učilnici) 

 

1. Pojdi na interaktivno stran Radovednih 5 in poišči okence Gospodinjstvo. Odpri 

interaktivno verzijo novega učbenika za gospodinjstvo in preberi besedilo od strani 67 

do 72. 

2. Nato se loti naloge na učnem listu. 

 

ČETRTEK, 28. MAJA 2020 

 

SLOVENŠČINA: poezija KOČIJA 

Potrebuješ:  

- Berilo, str. 30 -31 

- Zvezek za književnost 

- Interaktivno gradivo Radovednih 5 

 https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slk-sdz-osn/#  

 

1. Preberi pesem Kočija. Lahko jo poslušaš na https://www.radovednih-

pet.si/vsebine/rp5-slk-sdz-osn/# . 

2. V zvezek za književnost odgovori na vprašanja, ki so na voljo v modrem polju 

Dejavnosti po branju. 

3. Ilustriraj pesem. 

4. Pesem so tudi uglasbili, poslušaj jo na tej povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=irklgSHTm1o. 

 

MATEMATIKA: IZRAZI S SPREMENLJIVKO 

Potrebuješ:  

- SDZ3/ STR. 58 -59 

 

1. Reši besedilne naloge v SDZ/58/naloge 7,8,9. Potrudi se in reši tudi Zmorem tudi to. 

 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slk-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slk-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-slk-sdz-osn/
https://www.youtube.com/watch?v=irklgSHTm1o


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: O NEVARNIH SNOVEH 

 

Potrebuješ:  

- UČB./str. 92 

- Zvezek za naravoslovje 

- Interaktivno gradivo Radovednih 5: https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-

sdz-osn/#  

 

1. Preberi besedilo v UČB./92.  

2. Oglej si fotografije na tej povezavi. 

3. V zvezek za NIT napiši naslov ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI. Nato preriši vse znake za 

označevanje nevarnih snovi, ki jih najdeš med fotografijami v interaktivnem gradivu. 

4. Reši nalogo, ki se skriva pod svinčnikom na interaktivni strani Radovednih 5. 

 

 

 

 

PETEK, 29. MAJA 2020 
 

 

 

SLOVENŠČINA:  poezija Kočija 

Potrebuješ: 

- Berilo/str. 30-31 

- PPTX Kočija (dosegljiv na mailu in v spletni učilnici) 

 

1. Preberi pesem v berilu. 

2. Oglej si PPTX Kočija. Videl boš zanimive ilustracije, ki so jih za pesem naredili otroci. 

Našel pa boš tudi razlago nekaterih besed. 

3. Nauči se pesem na pamet. Časa imaš 1 teden ( do 5. junija). 

 

 

 

 

 

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


MATEMATIKA: POTENCE 

Potrebuješ:  

- SDZ3/str.60-62 

- Matematični zvezek 

- PPTX Potence (dosegljiv na mailu in v spletni učilnici) 

 

1. Pri video učni uri bomo razložili, kaj so potence. Sam pa se boš lotil nalog, ki so v 

SDZ3, na strani 62/1, 2, 3, 4. 

2. V pomoč naj ti bo razlaga v PPTX Potence. 

 

LIKOVNA UMETNOST: UMETNIKI SE DOKAŽEJO 

 

Potrebuješ:  

- Likovni pripomočki 

- Risalna podlaga (risalni list, ali kaj drugega) 

- Veliko domišljije in dobre volje! 

 

1. Današnja naloga pri LUM je popolnoma tvoja izbira.  

2. Sam se odloči, kaj boš naredil, na katero podlago, s katerimi risarskimi/slikarskimi 

materiali, sam si izberi motiv. 

3. Likovni izdelek naj bo rezultat popolnoma tvoje izbire!!! 


