
UČENJE NA DALJAVO  TEDEN OD 06. DO 10. 04                    PETI RAZRED 

 

PONEDELJEK, 6.4.2020 

SLOVENŠČINA: Opis predmeta 

1. Izberi si predmet v svoji sobi (ali drugje doma) in ga opiši s pomočjo vprašanj: (odgovori 

ustno) 

a) Iz katerih delov je? 

b) Iz katere snovi je? 

c) Kakšne barve je? 

d) Koliko meri v dolžino, širino in globino? 

e) Čemu je namenjen? 

f) Kaj je njegova posebnost? 

2. Sedaj potrebuješ SDZ2/str.33. Preberi besedilo pri nalogi 2. Odgovori na vprašanja pri tej 

nalogi. 

3. Reši še nalogo 3, 4, in 5 v nadaljevanju. 

 

MATEMATIKA: Pisno deljenje-besedilne naloge 

Potrebuješ SDZ3/str. 24-25. Reši naloge od 5-9. 

GLASBENA UMETNOST Ponavljanje-utrjevanje znanih pesmi 

- S pomočjo interaktivnega gradiva Radovednih5/GLASBA, boš ponovil nekatere pesmi, ko 

smo se jih do sedaj učili.  

- Pomagaj si z glasbenimi spremljavami, ki so ti na voljo. Naslovi strani v gradivu so v tabeli 

poleg pesmi. 

- Še posebej ponovi pesmi iz tega seznama: 

Naslov strani: Umetne pesmi Naslov strani: Ljudske pesmi 
Mlin se vrti KLIPETI MLIN Dobrodošli v 

deželi rek 
MOŽ POSEJE 
REPO 

Glasnost ali 
dinamika v 
glasbi 

ZMAJEVALSKA Dobrodošli v 
deželi rek 

CVEKI LETIJO, 
JOČEMO SE MI 

Po morju diši 
(prvi violinski 
ključ) 

BRATOVŠČINA 
SINJEGA GALEBA 

Kam je izginila 
reka? 

TRI TIČICE 

Solinar Matija SOLINAR MATIJA   
Zemlja pleše ZEMLJA PLEŠE   

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Živa bitja in toplotna izolacija 

 

1.Potrebuješ učbenik NIT, na strani 72 in 73 prebereš besedilo (večkrat). 

2. V zvezku že imaš naslov ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA, zato kar nadaljuješ s prepisom spodnje tabele v 

zvezek. 

PRILAGODITEV ŽIVALI NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO 

ŽIVAL ZIMA POLETJE 

PTICE (ne 
selivke) 

Prehranjujejo se s hrano 
rastlinskega izvora. 

Prehrana je predvsem živalskega izvora. 

MEDVED, 
POLH, 
VEVERICA, 
JEŽ, KUNA.. 

Zimo preživijo v stanju »zimskega 
spanja« ali HIBERNACIJE. 

V poletnem času jedo več, da si naberejo 
dovolj zalog maščobe. Nekatere si 
nabirajo in shranjujejo hrano v brloge… 

PTICE 
SELIVKE 

Zimo preživijo v toplejših območjih 
(selijo se proti jugu, v Afriko…). 

Konec zime, začetek pomladi se vračajo v 
prvotno okolje. 

POLARNA 
LISICA 

Zaradi varnosti ima pozimi belo 
dlako. Bolj gosto, v več plasteh pa, 
da ohranja toploto telesa. 

Barva dlake je podobna navadni lisici… 

Živali, ki živijo v vročih predelih sveta, so tudi prilagojene na veliko vročino: npr. potrebujejo 
manj vode, so manjše, brlogi so pod zemljo… 

 

DRUŽBA: Kako so živeli ljudje v srednjem veku, Karantanija 

Potovanje po zgodovini se nadaljuje v naslednje obdobje. V interaktivnem gradivu Radovednih 

pet/DRUŽBA poišči strani: 

- SREDNJI VEK, 

- KAKO SO ŽIVELI LJUDJE V SREDNJEM VEKU, 

- KARANTANIJA. 

Preberi informacije in si oglej fotografije, ki te bodo popeljale v začetek srednjega veka. 

 Reši nalogo (Karantanija), ki jo lahko najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si. 
Označena je z ikonco svinčnik. 
Če trditev drži, označijo DA, če trditev ne drži, označijo NE. 
  

V spletni učilnici in na e-pošti svojih staršev boš našel tudi Powerpoint s podobnim naslovom, kjer 

boš odkril še marsikaj zanimivega. 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/


TOREK, 07.04. 2020 

SLOVENŠČINA: Opis predmeta 

Preden se lotiš reševanja nalog, najprej preberi besedilo o vaški situli. 

- SDZ2/ 34, naloge 6-9 

- SDZ2/35: Razmisli in odgovori 

-                  Dopolni in pomni 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Živa bitja in toplotna izolacija 

-SDZ/str. 77-78: reši nalogi 1 in 2.  

- V zvezek prepiši (če imaš možnost si natisni in prilepi) spodnji miselni vzorec. 

 

MISELNI VZOREC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVA BITJA IN 

IZOLACIJA 

PRILAGOTITVE NA 

LETNI ČAS 

PRILAGODITVE NA 

PODNEBJE 

Na vročino in sušo 

- manj dlake, 

- manjša potreba 

tekočine, 

- veliki uhlji, 

- shranjevanje tekočine 

(kaktusi) in maščobe 

(kamele) v telesu. 

 

Na mraz, sneg in led 

- gosta dlaka, 

- bela zaščitna barva 

kožuha, 

- veliko podkožnega 

maščevja, 

- debeli podplati, 

- poraščen obraz, 

- majhni uhlji in kratek 

gobec. 

 

 

Na zimo 

- jeseni nabirajo in 

shranjujejo hrano za 

ozimnico, 

- dlaka se jim pred 

zimo zgosti, odebeli, 

podaljša, 

- nabira se podkožno 

maščevje, 

- nekatere ptice 

odletijo v toplejše 

kraje, 

- pripravijo brlog ali 

podzemno bivališče in 

zimo prespijo, 

predremljejo. 

 

 

 

Živali v naših krajih se 

prilagodijo in pripravijo le na 

zimo. V ostalih letnih časih je 

hrane dovolj in vreme primerno. 



MATEMATIKA: Kaj smo se do sedaj naučili?) (2 učni uri) 

V SDZ3/ str. 28-31 je preverjanje znanja. Namenjeno je reševanju v dveh delih, tako, da velja ta 

naloga za torek in petek. Delo si razdeli po svoji želji. 

 

DRUŽBA: Srednji vek –Življenje na gradu 

V UČB., str.88, preberi odstavek Življenje na gradu. V zvezek DU napiši naslov  

SREDNJI VEK. 

Nato odgovori na spodnja vprašanja: 

a) Kdo je imel v srednjem veku največ moči? 

b) Kdo je še živel na gradu poleg plemiške družine? 

c) Kaj so delali plemiči moškega spola? 

d) Kaj so delale plemiške ženske? 

e) Kaj so delali sinovi plemiča? 

f) Kaj so delale hčere plemiča? 

g) Kako je bil grad zavarovan pred sovražniki? 

 Oglej si skico gradu, ki jo najdeš na spodnji povezavi:  
http://www.mladinska.com/_files/6358/cic4_cvs_1.pdf    
 

 V zvezek nato nariši grad, ali pa poišči fotografijo nekega gradu in jo prilepi. 
 

 

                                              SREDA, 08. 04. 2020 

 

SLOVENŠČINA: KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA PREDMETA 

SDZ2/36-37; reši naloge 1, 2, 4, 5. 

 

 

DRUŽBA: Srednji vek-Življenje na gradovih 

V spletni učilnici, ali na v e-pošti staršev poišči powerpoint z naslovom Življenje na gradu. Vzemi si 

čas in si oglej to predstavitev.  

V zvezek prepiši zadnjo prosojnico, označena je z besedami ZAPISKI V ZVEZEK. 

 

 

http://www.mladinska.com/_files/6358/cic4_cvs_1.pdf


GOSPODINJSTVO 

 V UČB., str. 46 in 47 preberi poglavje z naslovom PREJA IN SUKANEC.  

 V zvezek GOS napiši naslov Preja in sukanec in odgovori na vprašanja v rumenem okvirčku na  

st.47. 

 Prepiši v zvezek naslednje: 

 

 

                 VLAKNA                       predenje                     PREJA 

    

                                 Iz vlaken s predenjem nastane preja. 

 

                                                             preja 

                PREDILNICA                      mikanje                    PREDIVO 

   

             V tovarnah predilnicah z mikanjem povežejo prejo v predivo. 

 

 

                                 PREJA + PREJA+ PREJA… = SUKANEC  

                             S sukanjem združijo več prej v sukanec.  

 

 

          

                                       ČETRTEK, 09. 04. 2020 

 

                                              TEHNIČNI DAN 

Današnji dan posveti izdelavi dveh izdelkov. Končane izdelke fotografiraj in jih pošlji učiteljici. 

Navodila dobiš v nadaljevanju. 

                            

                                                                



Danes se boš nekoliko oddahnil od matematike in drugih predmetov, izdelal boš dva izdelka, ki 

sta povezana z zrakom, vetrom… 

1. PREPROSTO PAPIRNATO PADALCE 

POTREBUJEŠ: 

- PAPIR VELIKOSTI 16CMX10CM (risalni list ali podobno) 

- ŠKARJE 

- SPONKI ZA PAPIR  (2X) 

- RAVNILO 

- SVINČNIK 

POSTOPEK: 

1. Na risalnem listu nariši pravokotnik velikosti  16cm x 10 cm. Izreži ga. Pri rezanju bodi 

natančen. 

2. Pravokotnik prepognemo (slika 1). Kot kaže slika, od zgornjega in spodnjega vogala 

(diagonalno) odmeri 2,5cm.  

 

3. Nariši črto in po črti odreži. (slika 2). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Poglej si sliko 3 in 4. Z ravnilom nariši vzporednici, kot ti kažeta sliki.  

      



 

 

 

 

5. Oglej si sliki 5 in 6. Naredi najprej pregib po spodnji- daljši črti, nato pa še po zgornji krajši 

črti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Zgibanko obrnemo in naredimo na enak način še drugo krilo. (slika 6). Črt ni potrebno 

ponovno risati, pomagaj si z robovi prvega krila. 

7. Ko zgibanko razpreš, se pokaže oblika letalca.  /slika 7/ 

8. Na koncu nos letalca spnemo z žičnato sponko, ki obenem služi kot obtežitev. Spoj je še 

trdnejši, če uporabiš spenjač za papir. V obeh primerih sponke namestimo le na nos letalca. 

Težišče mora biti namreč le na prednji tretjini letalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUŠČANJE LETALCA: Kljub preprosti konstrukciji letalce izredno lepo leti. Vendar ga ne smemo 

vreči na svo moč kot kopje, temveč ga narahlo »posadimo na zrak«. Če je njegov let valovit, 

pomeni, da je premalo obteženo, in na nos nataknemo še eno sponko.  

Če pa letalce ne jadra, ampak takoj po metu strmoglavi proti tlom, moramo obtežitev zmanjšati. 

 

 

 

 



2. BALON NA TOPEL ZRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balon preizkusi doma, v zaprtem prostoru. 

 

PETEK, 10. 04. 2020 

SLOVENŠČINA: Opis predmeta po moji izbiri 

V prilogi imaš miselni vzorec za opis predmeta. Doma izberi predmet. V miselni vzorec napiši ime 

predmeta in ključne besede. Dopolni okvirčke z bistvenimi podatki.  

Priloga na naslednjem listu: 

 



 

 

 



MATEMATIKA: Kaj smo se do sedaj naučili? 

V SDZ3/ str. 28-31 je preverjanje znanja. Namenjeno je reševanju v dveh delih, tako, da velja ta 

naloga za torek in petek. Delo si razdeli po svoji želji. 

 

LIKOVNA UMETNOST: Strip 

Izmisli si zgodbo, ki jo narišeš v obliki stripa.  

Namig: Glede na to, da smo vsi doma zaradi preprečevanja okužbe z virusom Covid-19, morda si 

izbereš to temo. Izmisli si superjunaka, ki premaga virus. 

Strip naj ima vsaj 5-6 okvirčkov. Velikost je risalni list. Liki v stripu naj bodo pobarvani, sam s čim. Ne 

pozabi na naslov stripa, besedilo v oblačkih in ostalo. Lahko si pomagaš s stripom o Asterixu. 

Končan strip fotografiraj in ga obesi v spletno učilnico v eAsistenu za LUM, ali pošljji ne e-pošto 

učiteljice. 

Želim vam vse dobro in da se čim prej vidimo v šoli! 

                                                                                                               Učiteljica Nevenka 

 

VSEBINE ŠPORTA ZA TA TEDEN: 

ŠPORT  5. r;  6.,8. 4. 2020 

 

1. Pojdi na sprehod v naravo (gozd,..). 

2. Poskušaj sam najti vajo, ki bi jo lahko izvajal v tem okolju npr.: 

 

- veja, na njen lahko visiš z rokami kolikor zmoreš, lahko dviguješ noge v tem položaju 

 

       
- podrt hlod; hodiš po njem, ga preskakuješ 

- hoja po vseh štirih naprej, nazaj 

- tek po klančku 

- hopsanje 

- ….. 



Karkoli, uživajte 😊. 

ŠPORT  5.r;  9. 4. 2020 

 

1. Izvedi  uro športa po lastni izbiri. 

 

2. Ura mora vsebovati:  

a) UVODNI DEL – OGREVANJE 

b) GLAVNI DEL –   primer: punce, ki trenirajo ples odvadijo plesno koreografijo, lahko 

uporabite žogo in naredite vaje, ki jih poznate (vodenje, met v steno, podajanje, zadevanje 

cilja), lahko uporabite kolebnico ali navadno vrvico in naredite vaje z njo,… 

c) ZAKLJUČNI DEL – sprostitvene vaje: lahko samo stresanje rok in nog ali uporabite vaje 

za raztezanje 

 
 

 

 

 

Na moj mail sport.osmarezige.si@gmail.com mi pošljite: 

 

1. VAJE ZA OGREVANJE 

2. VAJE, KI STE JIH DELALI (npr. KOŠARKA, vodenje z levo in desno roko, vodenje 

cikcak, meti v steno z eno roko, met v steno z obema rokama,…) 

Vajo opiši/napiši kot znaš, tudi če ne bo slovnično pravilna, ne bo nič hudega😊. 

Bodite dobro! Učiteljica Brigita. 

mailto:sport.osmarezige.si@gmail.com

