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UČENJE NA DALJAVO TEDEN OD 11. 05. D0 15. 05. 2020     5.r 

 

PONEDELJEK, 11. MAJ 2020 

SLOVENŠČINA: Spol samostalnika-utrjevanje in ponavljanje 

 (ura preko zooma) 

1. Danes boš potreboval SDZ2/56-57 – naloge 11, 12, tabela in Dopolni in pomni. 

2. Svoje znanje boš utrjeval/a še z učnim listom, ki sledi navodilom. 

3. Čakajo te tudi vaje na naslednji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html 

Klikni na okvirček Spol samostalnika. Reši vajo 1 in 2. 

*Če želiš, se lahko »poigraš« tudi z drugimi vajami na tej spletni strani. 

 

 

MATEMATIKA: Ploščina lika (ura bo potekala preko zooma) 

1. Za delo si pripravi zvezek s kvadratki, geotrikotnik, barvice, svinčnik, SDZ3. 

2. Za začetek preberi strip v SDZ3/str.44. 

Odgovori: Kaj pomeni beseda ploščina?  

 

Odkril boš, da ta beseda poimenuje velikost neke ploskve. 

Definicija: PLOŠČINA JE VELIKOST PLOSKVE, KI JO NEK LIK ZAZVZEMA. 
 

3. Loti se nalog v SDZ3/ str. 44-45, reši nalogi 1. 

4. Poveži se z interaktivnim gradivom Radovednih pet/MAT/Ploščina lika. Prelistaj strani od 1 do 

7 z razlago.  

5. Oglej si razlago, ki se skriva v vrtincu.  

6. Reši naloge – ikona svinčnik. 

 

 

GLABENA UMETNOST: Na koncertu umetnostne glasbe ( tudi preko zooma) 

 

1. Najprej poslušaj skladbo, ki jo dobiš na naslednji povezavi: 

 

Antonio Vivaldi: Pomlad iz Štirje letni časi  

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

 

2. Po poslušanju odgovori na vprašanja.  

a) Kako imenujemo tako glasbo? 

b) Katere instrumente prepoznaš? 

c) Ali se že kdaj bil na koncertu take glasbe? 

d) Ali poznaš koga, ki igra v neki glasbeni zasedbi? (Ali poznaš, koga si se preživlja 

z izvajanjem glasbe?) 

Odgovore zapiši v zvezek GUM. Naslov je Na koncertu umetnostne glasbe. 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html
https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
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3. Marsikaj boš izvedel še iz PPTX z naslovom Umetnostna glasba. (Kot ponavadi bo objavljen v 

spletni učilnici in poslan na tvoj mail.) V njem so tudi dodatna navodila za delo. 

 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA:  Snov zavzema prostor (ura preko zooma) 

 

 

1. Pregled rešitev nalog za ponovitev in utrjevanje znanja. 

2. Za delo si pripravi prazno plastenko. Potreboval jo boš na učni uri preko zooma. 

3. V UČB./82-83 preberi besedilo. Oglej si tudi fotografije v interaktivnem gradivu 

Radovednih pet pod istim naslovom.  

4. Reši naloge v SDZ/str. 85-87, naloge 1, 2, 3.  

5. Na strani 86 in 87 imaš dve dejavnosti, v kateri namesto sošolcev lahko vključiš svoje 

družinske člane. (Primer: Dejavnost: IGRA Z RADIRKO). VELIKO ZABAVE! 

 

DRUŽBA: PRVA SVETOVNA VOJNA (tudi preko zooma) 

Pripomočki, ki jih boš potreboval/a za današnjo uro:  

- UČBENIK, STR. 92 

- Zemljevid Slovenije 

- interaktivno gradivo na www.radovednih-pet.si,  naslov Prva svetovna vojna 
 

1. V UČB/92 preberi odstavek o Prvi svetovni vojni. V interaktivnem gradivu si oglej film o 
Soški fronti. Poišči dolino reke Soče na zemljevidu. 

2. O prvi svetovni vojni boš izvedel še na tej povezavi:  (iz oddaje Infodrom) 
https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU    

3. Oglej si še PPTX Prva svetovna vojna ( v spletni učilnici in na tvojem mailu). 
4. Če se ti ob ogledu posnetkov porodijo vprašanja o prvi svetovni vojni, ki bi jih rad 

zastavil/a učiteljici pri naslednji uri, si jih zapiši.  
 
 
 
 
 

TOREK, 12. MAJA 2020 

 

SLOVENŠČINA: ŠTEVILO SAMOSTALNIKA ( tudi preko zooma ) 

1. Pripomočki:   

- SDZ2/ str. 58 - 61 

- Interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si, 

2. V SDZ2/58: preberi besedilo pri prvi nalogi. Nato odgovori na vprašanja pri nalogi 2. 

5. V PPTX ŠTEVILO SAMOSTALNIKA si oglej razlago ( v spletni učilnici in na tvojem mailu). 
3. Reši naloge v SDZ2/ 58-60, naloge 3 -10. 

 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/
https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU
http://www.radovednih-pet.si/
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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA:  SNOVI RAZLIČNO SHRANJUJEMO (tudi preko zooma) 

 

PRIPOMOČKI:  

- UČB./84-85 

- SDZ/88 

- Interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si - Snovi različno shranjujemo 

 

1. Preberi besedilo v učbeniku, na strani 84 in 85. Oglej si fotografije v interaktivnem 

gradivu, nato se loti naloge v SDZ na strani 88. (Lahko tudi narišeš, če nimaš pri roki 

reklam.) 

2. V shrambi, omari, kuhinji, hladilniku, kjerkoli poišči 10 različnih izdelkov v raznih 

embalažah. Naredi seznam v tabelo, kot vidiš v primeru spodaj. V zvezek napiši naslov 

SHRANJEVANJE SNOVI.  

Tabelo preriši in dopolni s svojimi primeri. (Lahko pa uporabiš tudi spodnjo.) 

 

IZDELEK (SNOV) EMBALAŽA 

TESTENINE Kartonska škatla 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/
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MATEMATIKA: PLOŠČINA LIKA-MERSKE ENOTE ZA PLOŠČINO 

                                                                     ( zoom) 

PRIPOMOČKI:  

- SDZ3/46-47 

- GEOTRIKOTNIK, SVINČNIK, BARVICE 

- Interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si   KAKO IZRAČUNAMO PLOŠČINO 

 

1. V SDZ3/46 preberi razlago. Spoznali bomo, da tudi ploščina ima svoje merske enote.   

2. Reši nalog 1, 2, 3 na strani 47. 

3. V zvezek s kvadratki nariši kvadrat s stranico 10 cm ali 1 dm. Nariši ga tako, da upoštevaš 

kvadratke na listu.   
Ob njem napiši  ploščino tega kvadrata: 1dm² je enako kot 100 cm² 

  
4. V pomoč ti bodo tudi informacije na PPTX Računanje ploščine (v spletni učilnici in na mailu). 

5. Za boljše razumevanje se poveži na spletno stran https://eucbeniki.sio.si/mat5/703/index.html.  
Spodaj imaš puščice, ki ti omogočajo listanje po straneh. Naslovi vsebin so PLOŠČINA, PONOVITEV, 

ZGLED, ZGLED. 

 

DRUŽBA:  SLOVENCI IN PRVA SVETOVNA VOJNA (zoom) 

1. O Soški fronti si že slišal pri prejšnji uri, danes si oglej film o Slovencih in prvi svetovni 

vojni, ki ga dobiš na sledeči povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=G8DsuOOZoCY. 

 

SREDA, 13. MAJA 2020 

   

                                 SLOVENŠČINA: ŠTEVILO SAMOSTALNIKA (tudi na zoomu) 

1. Danes se loti nalog na učnem listu, ki sledi temu navodilu. Rešen učni list fotografiraj ali 

pa v wordovem dokumentu  pošlji učiteljici na mail. 

http://www.radovednih-pet.si/
https://eucbeniki.sio.si/mat5/703/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=G8DsuOOZoCY
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A) Preberi besedilo in obkroži samostalnike.                          Ime: ___________ 

 

Knjižnica je srce vsake šole. Če je v njej še prijazen, vljuden in potrpežljiv 

knjižničar ali knjižničarka, jo še raje obiskujemo. Učence vodijo po knjižnici napisi. 

Opazimo jih že ob vstopu; so različne velikosti, oblike in barve ter označujejo 

razne stvari. Prostore označujejo napisi IZPOSOJA, VRAČANJE GRADIVA, 

INFORMACIJE, ČITALNICA, KATALOGI. 

 

Samostalnike prepiši na ustrezno mesto v preglednici. 

 

B) Naslednjim samostalnikom določi število. Prepiši jih na ustrezno mesto v preglednici. 
 

hiše, otroka, svečnik, nesreča, jopice, lista, golobi, ptica, strašilo, sok, želji, 

prestopki, svinčnika, slike, sobi 
 

          ŠTEVILO SAMOSTALNIK 

 

ednina 

 

 

dvojina 

 

množina 

 

 

C) K samostalnikom ženskega spola pripiši protipomenke. 

 

mladost ___________________ grobost _____________________ 

prihodnost ___________________ notranjost _____________________ 

prijaznost ___________________ varnost _____________________ 

počasnost ___________________ natančnost _____________________ 
 

SPOL SAMOSTALNIKI 
  

moški  

  

ženski  

  

srednji  
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Kdo aliDRUŽBA: Življenje v moderni dobi (zoom) 

Pripomočki: 

- UČB/str. 93 
- Zvezek DRU 
- PPTX Novi vek  in   PPTX Ljudje v moderni dobi 

 
1. V PPTX Novi vek  ( v spletni učilnici in na mailu)si preberi povzetek o novem veku. S tem tudi 

zaključujemo to zgodovinsko obdobje.  

2. Danes se bomo lotili še zadnjega zgodovinskega obdobja – moderne dobe. Najprej si o tem 

preberi v UČB./93, odstavek Življenje v moderni dobi. 

3. Še več zanimivosti pa boš o tem časi izvedel/a tudi v PPTX Ljudje v moderni dobi (prav tako v 

spletni učilnici in na mailu). 

4. V zvezek DRU napiši naslov MODERNA DOBA. Prepiši zapiske- dobiš jih na zadnji prosojnici. 

 

 

 

 

                                                          GOSPODINJSTVO: V VLOGI MODNEGA OBLIKOVALCA 

 

 

1. Potrebuješ: 

- UČB. za GOS 

- Barvice 

- Zvezek GOS 

2. Prejšnjo uro GOS si izvedel nekaj o krojenju, šivanju in tudi oblikovanju oblačil.  V UČB. na strani 56-

57 preberi o izdelavi oblačil. Pri nastajanju oblačila sodeluje veliko ljudi. Najprej pa je tu modni 

oblikovalec, ki si zamisli, kako bo tako oblačilo izgledalo. 

3. Danes se boš tudi ti postavil/a v vlogo oblikovalca. V spletni učilnici GOS ( in na mailu) boš našel/a 

učni list z navodili za tvojo današnjo nalogo. 
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ČETRTEK,  14. 05. 2020 

 

SLOVENŠČINA: (dramatika) Leopold Suhodolčan: Čudežna srajca dopetajca 

(zoom) 

Pripomočki: 
- Berilo, str. 178-181, 
- zvezek za književnost 
- interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si 
 

1. V berilu preberi odlomek iz dramskega besedila Čudežna srajca dopetajca. Berilo lahko tudi poslušaš 
na interaktivni strani www.radovednih-pet.si .  

2. Večkrat preberi besedilo in bodi pozoren/pozorna na nove besede ali besedne zveze. 
V zvezek za književnost napiši naslov besedila in pisatelja, nato pisno odgovori na vprašanja v 
berilu na strani 180, v okencu Dejavnosti po branju. 

 

        
 

MATEMATIKA: KAKO IZRAČUNAMO PLOŠČINO KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA 

(TUDI NA ZOOMU) 

Pripomočki: 

5. SDZ3/49; naloge 1-4, 

6. Učni list z nalogami za utrjevanje znanja 

 

1. Reši naloge v SDZ in naloge na učnem listu, ki bo objavljen v spletni učilnici in poslan na tvoj mail. 

 

                                                        NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: SPREMINJANJE SNOVI 

Pripomočki:  

7. Zvezek NIT 

8. interaktivno gradivo www.radovednih-pet.si 
 

1. V   interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si poišči stran z naslovom Spreminjanje snovi. 

     
2. Po ogledu videoposnetkov, v zvezek Nit  prepiši vsebino, ki jo najdeš na tej strani interaktivnega 

gradiva. Naslov je enak kot v interaktivnem gradivu. 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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PETEK, 15. 05. 2020 

 

SLOVENŠČINA: ČUDEŽNA SRAJCA DOPETAJCA 

Pripomočki: 

- Zvezek za književnost (ali računalnik) 

- Berilo, str. 178-181 

 

1. Ponovno preberi besedilo v berilu. 

2. Danes boš preizkusil/a svojo pisateljsko žilico. Napiši zgodbo z naslovom ČUDEŽNA SRAJCA. 

3. Zamisli si, da tudi sam imaš čudežno srajco (lahko ji daš drugačno ime). Napiši domišljijski spis o 

tem, kaj tvoja srajca zmore, kje si jo dobil, opiši čim bolj smešen dogodek, ki se je zgodil, ko jo je 

nekdo oblekel po vašem ukazu. 

4. Spis lahko napišeš v zvezek ali pa kot wordov dokument, nato ga pošlji učiteljici na eAsistenta 

ali pa obesi v spletni učilnici za ta dan. 

 

 

MATEMATIKA: RAČUNANJE PLOŠČINE-vaje v pretvarjanju enot 

 (tudi preko zooma) 

Pripomočki:  

- SDZ3/ naloge na strani 50-51  

- Učni list z besedilnimi nalogami (objavljen v spletni učilnici in poslan na mail) 

 

        

LIKOVNA UMETNOST: TOPLE IN HLADNE BARVE-FOTOGRAFIJA 

                                                                        (navodila preko zooma) 

Pripomočki: 

- Fotoaparat ali telefon 

- Računalnik 

- PPTX Tople in hladne barve 

1. Današnja naloga: posnemi fotografije po navodilih, ki jih prebereš v PPTX Tople in hladne barve. 

Učiteljici nato pošlji 3 fotografije po svojem izboru, za katere meniš, da so ti najbolje uspele. 

 

 

DOPOLNILNI POUK: (preko videopovezave) 

Če meniš, da potrebuješ dodatno razlago pri novi snovi, se poveži z učiteljico v petek pri dopolnilnem 

pouku on 12. 30.   


