
UČENJE NA DALJAVO    od 14. DO 17. aprila 2020 

 

TOREK, 14.04.2020 

KULTURNI DAN: KRUH 

V torek, 14. aprila 2020, bomo imeli KULTURNI DAN. Kulturni dan velja za naš 

razred, ostali bodo imeli tehniški dan. Vsebine pa so enake.  

V powerpointu na spletni strani šole so zapisane naloge pri različnih mentorjih. 

Vsi učenci naj bi doma spekli kruh in naredili še eno od nalog, ki si jo izberejo 

sami. Navodila in tudi recepti za peko kruha so zapisani v tem pptx.  

 

 

 

SREDA, 15. APRILA 2020 

DRUŽBA: Srednji vek- Celjski grofje 

 

1. Oglej si slovenski grb in ga opiši.  

 

        Odgovori na vprašanje: 

Ali veš, od kod smo vzeli tri zvezde, ki so v našem grbu? 

 

Nekaj o tem boš izvedel, če boš prebral v UČB., str.88, pod naslovom Celjski 

grofje. 

Več podrobnosti in fotografij si lahko ogledaš v powerpointu Celjski grofje.  

Lahko pokukaš v interaktivni SDZ Družba, na strani 100-101 boš našel še eno 

zanimivost. 

Powerpoint bodo dobili starši na spletno pošto. 

 

 



SLOVENŠČINA, 15.04.2020 

POEZIJA:  pesmi Žirafa in Slon, berilo, str.26, 27. 

Preberi obe pesmi. Če boš imel s tem težave, beri s pomočjo interaktivnega 

gradiva Radovednih 5, kjer lahko besedilo obeh pesmi poslušaš. 

Po branju in poslušanju, odgovori na spodnja vprašanja. V zvezek za književnost 

napiši naslov LIKOVNA PESEM (Žirafa in Slon). 

a) Kakšno obliko imata pesmi? 

b) Ali si imel težave pri branju  v berilu? Tudi s pomočjo poslušanja 

posnetka? 

c) Kako sta opisana slon in žirafa? Kaj je njuna najpomembnejša značilnost? 

V zvezek prepiši še spodnjo definicijo: 

LIKOVNA PESEM JE VRSTA PESMI, KI JE LIKOVNO OBLIKOVANA. IMA 

PODOBO GLAVNEGA MOTIVA PESMI: PREDMETA, ŽIVALI, RASTLINE… 

Tvoja naloga je, da sam napišeš svojo likovno pesem. (Namig: izberi so 

motiv svoje pesmi, nato sestavi besedilo. Nato na list  s svinčnikom nariši 

obris in vnesi besedilo svoje pesmi. 

Svojo likovno pesem fotografiraj in jo pošlji učiteljici na eAsistent. Ne 

pozabi podpisa pri svoji likovni pesmi.  

Oglej si primer: 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOSPODINJSTVO, 15. 04. 2020 

 

o Poišči tri različne koščke blaga (npr. jeans, bombaž, svila…) in si jih 

natančno oglej. Predvsem si oglej, kakšne so niti iz katerih so izdelali 

blago.  

o V zvezek GOS napiši naslov TKANINA. 

o Vzorček teh koščkov prilepi  v zvezek in zapiši, v čem se razlikujejo po 

tvojem mnenju. 

o V UČB./GOS/str.48-50 si preberi besedilo pod naslovom VRSTE TKANIN. 

 

o Nato si oglej videoposnetka. Povezavo najdeš spodaj v navodilih. 

 

 Tkanje nekoč in danes: primerjava ročnih statev s 

sodobnim tkalskim strojem. 

 

o http://www.youtube.com/watch?v=dvCp68lFLBU 

o http://www.youtube.com/watch?v=W7ljenY8A-U&feature=related 

 

 

ČETRTEK, 16. 04. 2020 

 

SLOVENŠČINA, 16.04.2020 

Berilo, str.138, 139, 140, 141, odlomek 

 Mark Twain: JANKEE NA DVORU KRALJA ARTURJA         

Preberi odlomek, lahko ga poslušaš v interaktivnem berilu Radovednih 5. 

Besedilo večkrat preberi. Izpiši si neznane besede v zvezek za književnost. 

Naslov v zvezku je naslov odlomka v berilu. Razlago besedam poišči na spletu 

na povezavi: https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika.  

Nato odgovori pisno na sledeča vprašanja: 

http://www.youtube.com/watch?v=dvCp68lFLBU
http://www.youtube.com/watch?v=W7ljenY8A-U&feature=related
https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika


a) V katerem zgodovinskem obdobju je po tvojem v resnici živel Harry? 

b) Kje se je nahajal s svojo punco Sally? 

c) V katerem času se je znašel po tem, ko so mu na glavo padli težki kosi 

»stare pločevine«, kot jo je poimenoval Harry? 

d) Kje je bil, ko se je zavedel? 

e) Kdo je gledal v njega z viška? 

f) Kako ga je poimenoval Harry? 

g) Kaj je menil Harry, da počne vitez na tem travniku? Od kod naj bi 

prihajal? 

h) Kaj je vitez ukazal Harryju? 

i) Ko je Harry pred seboj zagledal grad je menil, da se nahaja v Bridgeportu. 

Kaj mu je odgovoril vitez? 

j) Ali si že slišal za kraljevino Camelot?  

O legendi kralja Arthurja in Camelotu si lahko prebereš v powerpointu z 

naslovom Legenda o kralju Arthurju in vitezih okrogle mize, ki bo poslan na 

spletni naslov staršev. 

 

MATEMATIKA, 16.04.2020 

Tema: Preverjanje znanja-pisno deljenje z dvomestnim deliteljem 

V prilogi imaš učni list preverjanja znanja pisnega deljenja. Naloge reši 

samostojno in rešen učni list pošlji učiteljici. 

*Učni list bo posebej poslan na spletno pošto staršev dan prej! 

 

NARAVOSLOVJE, 16.04.2020 

Tema: PREVAJANJE TOPLOTE 

 Pojem PREVODNIK poznaš že od lani, ko si se z njim srečal pri elektriki. Ta 

pojem boš danes povezal še s toploto. 

  Najprej v učbeniku preberi poglavje v UČB., str.68-69. 

 Nato si oglej video in fotografije na Radovednih5/NIT -interaktivno 

gradivo z naslovom PREVAJANJE TOPLOTE. 

 Po ogledu reši nalogo pod ikonco svinčnik.  

 

 



PETEK, 17.04.2020 

 

SLOVENŠČINA: berilo/ Jankee na dvoru kralja Arturja 

 

Preberi besedilo. Nato se boš lotil/a pisanja domišljijske zgodbe z naslovom: 

                       POTOVAL /POTOVALA/  SEM V SREDNJI VEK 

Predstavljaj si, da imaš časovni stroj in z njim odpotuješ v srednji vek. S seboj na 

potovanje lahko vzameš 3 stvari iz sedanjega časa, ki ti bodo mogoče rabile na 

potovanju v čas pred 500 leti.  

V zgodbi omeni, kako so te sprejeli ljudje iz tistega časa, s kom si srečal/a, kaj se 

ti je dogajalo. Pomisli, kaj bi se ti lahko zgodilo v teh časih. 

Pomisli tudi, kaj bi iz srednjega veka prinesel/a v današnji čas. Naj bo zgodba 

zanimiva, lahko je tudi zabavna.  

Domišljijski spis lahko napišeš z računalnikom in mi ga pošlješ na spletno pošto. 

 

 

 

MATEMATIKA: LIKI in TELESA 

 

Najprej se poveži z interaktivnim gradivom Radovednih5/MAT. Poišči naslov 

LIKI IN TELESA, LIKI IN TELESA PRI NOGOMETU, LASTNOSTI LIKOV. 

 Oglej si vprašanja in naloge. Ko boš ponovil lastnosti likov, reši nalogo pod 

ikono svinčnik. 

 Potreboval boš SDZ3/str.33. Reši nalogo 1 in 2. 

 

 

 

 



RAZREDNA URA:  

 

V teh dneh izolacije doma so se ti verjetno dogajali različni občutki. V nekaj 

povedih zapiši, o čem si razmišljal/a, česa si želiš, kaj si se iz tega naučil/a, kaj bi 

morali ljudje spremeniti v prihodnosti… Te svoje misli zapiši in jih preberi svojim 

domačim. O tem se pogovorite. 

 

 

LUM:  

Tudi učenci petega razreda bomo sodelovali v likovnem natečaju PTICE 

SPOMLADI. Opazujte ptice, ki jih srečate pred vašim domom, v vrtu, v bližnjem 

gozdičku. V toplih pomladnih dneh zagotovo jih slišimo.  

Nato si izberite likovno tehniko in materiale ter na risalni list narišite poljubno 

ptico ali več ptic. Naj bo motiv velik. Potrudite se, ker s temi risbami ali slikami 

sodelujete v nagradnem natečaju v našem projektu Erasmus Ptice brez meja.  

Risbe ali slike podpišite v spodnjem desnem kotu čitljivo. 

Fotografije izdelkov mi pošljete do 22. aprila 2020, torej imate dovolj časa.  

Navodila o natečaju pa si lahko preberete na spletni strani 
http://pticebrezmeja.splet.arnes.si/natecaji-2020/. 

 

 

 

 

http://pticebrezmeja.splet.arnes.si/natecaji-2020/

