
Izobraževanje na daljavo          4. teden: 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 

5. razred 

Spoštovani učenci!  

Pred nami je že četrti teden učenja na domu, na daljavo. Vsi si verjetno želimo, da bi 

lahko zdravi nadaljevali v šolskih klopeh. Ampak zdržimo, saj veste, skupaj zmoremo.  

Pogrešava vas, naša druženja, pogovore ob usvajanju novih znanj in vse kar sodi v 

aktivnosti, ki so del našega bivanja v šoli. 

Tudi tokrat sva vam pripravili navodila za usvajanje in utrjevanje znanja, ki ga boste 

opravili v teh dnevih. Če česa v učni snovi ne razumete, si označite z vprašajem.  

Če je še kdo, ki še nima računalnika ali internetne povezave, prosimo to sporočite 

nama ali g. Videnšku (računalničar) Stopite v stik z nami, pomagali vam bomo, saj 

bomo v tem tednu poskusili oživiti video konferenco, in sicer v torek ob 10. uri. To 

bo prva konferenca, ki bo namenjena uvodu, da se vidimo, pogovorimo, nato pa bova 

z učiteljico na voljo 2-3 – tedensko za vsa morebitne vprašanja, nejasnosti…Razlage 

učne snovi bova posneli vnaprej in vam posredovali, da si boste lahko večkrat ogledali 

in tako ne boste potrebovali staršev, da vam pomagajo. 

Prijavite se tako, da kliknete povezavo: 

https://us04web.zoom.us/j/122752990?pwd=aEhRZmpNSm9Tb1BkMXUvZEV5REJP

Zz09 

Ob takem načinu dela se lahko potolažimo z mislijo Herberta Spencerja, ki pravi: »Vsak 
drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane 
mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, 
koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k 
temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je 
slišal od učitelja.« 

Učenci, bodite čimbolj samostojni in vedoželjni. Raziskujte nova znanja in rešujte 
probleme. Če vam starši dovolijo, si lahko ustvarite svoj e-mail naslov, da si bomo 
lahko dopisovali nemoteno. 

V spodnjem delu je plan dela v tem tednu, nato pa podrobneje po dnevih. Kot ste videli, 
je urnik skrajšan, vključili bova le nujno, tisto, kar morate ob koncu 5. razreda dobro 
znati. 

 

Želiva Vam lep teden in ostanite zdravi.  

Učiteljici 

                                                                                        

https://us04web.zoom.us/j/122752990?pwd=aEhRZmpNSm9Tb1BkMXUvZEV5REJPZz09
https://us04web.zoom.us/j/122752990?pwd=aEhRZmpNSm9Tb1BkMXUvZEV5REJPZz09


Teden: 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

NAVODILA ZA DELO:  

Tokrat je delo razporejeno po predmetih. 

Za motivacijo ali predah ob delu lahko izvedeš nekaj aktivnosti, ki jih izvajamo tudi pri 

pouku, da gre lažje naprej. 

Gusarja sem srečal, bil je slep. 

Pa je rekel: sinko, svet je lep. 

Malo sem se zmedel………… 

da je lep?? 

Sinko, to boš vedel, ko boš slep. 

Vznemirjati se zaradi nečesa, česar nimaš, pomeni zapravljati nekaj, kar 

imaš. 

 

Za razmislek: Kaj je tisto, česar mi sedaj nimamo? Kaj pa imamo na razpolago? 

 

TEDENSKI PLAN DELA: (ZA LAŽJO ORGANIZACIJO) 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SLO 
samostalnik 

GUM NIT 
teorija 
kolesarski 
izpit-vaje 

MAT  
Pisno 
deljenje 

SLO 
Samostalnik -spol 

DRU 
preteklost 

MAT 
Pisno 
deljenje z 
enomestnim 
deliteljem 

SLO 
samostalnik 

NIT 
Segrevanje, 
gorenje 

DRU  
- Preteklost 
- običaji 

velikonočnih 
praznikov 

ŠPO 
kolebnica 

TJA LUM 
Izdelek iz 

odpadnega 
materiala 

LUM 
Velikonočna 
dekoracija 

MAT  
deljenje 

TJA GOS ŠPO 
Vožnja s 
kolesom na 
domačem 
dvorišču 

ŠPO 
spretnostna 
vožnja s 
kolesom 
(ovire) 

ŠPO 
Kolebnica, 
vožnja s kolesom 

     



 

PO PREDMETIH: 

 

MATEMATIKA: torek, 7. 4. 2020 

Pisno deljenje z enomestnim deliteljem 

V 4. razredu ste se že učili pisno deljenje z enomestnim številom. Vedno 

delimo GLASNO, govorimo vse vmesne postopke, da se ne izgubimo. 

Račune zapisujemo na karo papir, da lahko natančno podpisujemo števko 

pod števko.  

V zvezek napiši naslov: PISNO DELJENJE Z ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Posnetki pisnega deljenje z enomestnim številom iz 4. razreda: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA 

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4 

https://www.youtube.com/watch?v=kb5_Df6EmSs 

 

S posnetka prepiši v zvezek poljuben račun pisnega deljenja in ga reši po 

glasnem postopku kot na posnetku. 

Za vajo v zvezek glasno reši še naslednje račune in naredi pisni preizkus s 

pisnim množenjem: 

243 : 4=                               34 : 6 =                           425 : 8 = 

 

Ko končaš, se lotiš računanja v DZ na str.: 5. – 9. 

 

MATEMATIKA: četrtek, 9. 4. 2020  

Učenci, ki ste še nezanesljivi v znanju poštevanke, jo vadite, dokler ne bo 

avtomatizirana!!! 

Napišemo naslov: Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem 

Pogledamo posnetke razlage po Radovednih pet: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4
https://www.youtube.com/watch?v=kb5_Df6EmSs


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

https://www.youtube.com/watch?v=-fTHTk1uWUY 

https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc 

https://www.youtube.com/watch?v=mGxb8hipqVw 

 

V zvezek zapišemo in prepišemo račun iz DZ na str.: 11. 

 

 

Rešimo DZ 3. del, str.: do vključno strani 13.  

 

PETEK, 10. 4. 2020:  

Naslov: Pisno deljenje večmestnega števila z dvomestnim deliteljem 

 

Poglej posnetek:  

https://www.youtube.com/watch?v=ERKFRIrmFto
https://www.youtube.com/watch?v=-fTHTk1uWUY
https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc
https://www.youtube.com/watch?v=mGxb8hipqVw


https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7hejVwss 

V zvezek zapiši račun, ki je na posnetku in ga pravilno in GLASNO izračunaj. 

 

 

 

Prepiši v zvezek še račune z modrega polja na strani 14.  

 

Nato reši naloge v DZ na strani: 14. – 15.  

 

*** Diferenciacija: Učenci z učnimi težavami ali počasnejši učenci rešite, kolikor 

zmorete, oz. rešite manj računov, vendar polovica vseh računov mora biti izračunana. 

Starši učencev s težavami naju kontaktirate in se glede na težave učenca dogovorimo 

za manjši obseg nalog in pomoč. 

 

SLOVENŠČINA 

 

PONEDELJEK, 6. 4. 2020 in sreda, 8. 4. 2020 

Reši DZ 2. del, stran 50., 51., 52. 

V zvezek napiši naslov: SAMOSTALNIKI 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7hejVwss


Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo bitja, stvari in 

pojme. 

 

                      SAMOSTALNIKI                      SDZ/50-53 

so besede, ki poimenujejo 

 

 

                 BITJA                       STVARI             POJME 

 

( ljudi, živali, rastline) 
              

Kdo je to?                              Kaj je to? 

To je…                                    To je… 

 

 

bitja stvari pojmi 

Maja omara veselje 

metulj vrt jeza 

marjetica svinčnik ljubezen 
                         

 Težja naloga za hitrejše:  

Poišči samostalnike v povedih in jih izpiši/označi. 

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši 

otroke in dekleta. Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi 

pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem 

zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

REŠITVE:   Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši otroke in dekleta. Včasih 

sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa 

pepel in s tem zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

 

 



Izpolni v DZ še str.: 53. 

 

Interaktivne vaje za samostalnik: 

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

 

petek, 10. 4. 2020 

Ponoviš, kaj so samostalniki. 

 

V zvezek zapiši: 

Samostalniku lahko določimo spol in število. 

Spol določimo tako, da pred samostalnik damo besedo tisti, tista, tisto. 

 

pes – kdo ali kaj? tisti pes, moški spol 

miza – kdo ali kaj? tista miza, ženski spol 

okno – kdo ali kaj? tisto okno, srednji spol 

kosilo – tisto, srednji spol 

ocena – tista, ženski spol 

deček – tisti, moški spol 

SPOL SAMOSTALNIKA          SDZ/54-57 

 

 

 

moški spol               ženski spol                srednji spol 

      TISTI                     TISTA                        TISTO  

pes, avto, oče         torta, mama, palma        dete, bitje, lepilo 

 

Rešiš DZ str.: 54. – 57. 

 

 

 

 

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


DRUŽBA: 

Ponedeljek, 6. 4. 2020  

 

Preteklost, ponovitev 4. razreda: 

https://www.youtube.com/watch?v=niS1ZKVi9zQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc8_aodGlyA 

 

Časovni trak:  

https://www.youtube.com/watch?v=9j17U1rNkdI 

 

zvezek ali na list napiši svoj časovni trak kot si videl v zgornjem primeru. 

 

Pogledamo posnetke in razlage - preteklost: 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw 

https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o 

https://www.youtube.com/watch?v=le2iSa1O1Lc 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q 

 

Preberi učbenik, strani: 78. – 81. 

 

Napiši naslov, naredi kot običajno. Prepiši Moram vedeti  in v celih povedih 

odgovoriš na vprašanja. 

 

DRU: petek, 10. 4. 2020 

 

Poglej si posnetke: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0uepFhEFN8 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw 

https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw 

https://www.youtube.com/watch?v=niS1ZKVi9zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mc8_aodGlyA
https://www.youtube.com/watch?v=9j17U1rNkdI
https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw
https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw
https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o
https://www.youtube.com/watch?v=le2iSa1O1Lc
https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=I0uepFhEFN8
https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw
https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw


https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o 

https://www.youtube.com/watch?v=le2iSa1O1Lc 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=s-j5z1CJfz4 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2WvI3_ECQM 

 

Preberi učbenik stran: 82. – 83. 

 

Napiši naslov: Prazgodovina 

 

Izpiši Moram vedeti in odgovoriš na vprašanja, nariši. 

 

Na spletu poišči informacije o prihajajočih praznikih, ali povprašaj starše. V 

zvezek zapiši nekaj zanimivosti praznovanja velike noči. 

 

ŠPORT: 

VAJE ZA RAZGIBAVANJE: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU 

 

KOLESARJENJE: 

https://www.youtube.com/watch?v=jUJC9riCdDA 

https://www.youtube.com/watch?v=7wRnKdMU9bQ 

 

karantena: 

https://www.youtube.com/watch?v=-BOs8ryGPu0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o
https://www.youtube.com/watch?v=le2iSa1O1Lc
https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=s-j5z1CJfz4
https://www.youtube.com/watch?v=Z2WvI3_ECQM
https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJC9riCdDA
https://www.youtube.com/watch?v=7wRnKdMU9bQ
https://www.youtube.com/watch?v=-BOs8ryGPu0


LUM 

sreda, 8. 4. 2020 

Izdelaš lahko poljuben izdelek iz odpadnega materiala. Lahko npr. pobarvaš lončke 

in jih uporabiš za sajenje rastline, ali pa si izdelaš lok in tarčo. 

 

četrtek, 9. 4. 2020 

Velikonočna dekoracija – poljubna.  

Dovolj je tudi barvanje pirhov. V učbeniku za DRU ali na spletu pa poišči, kakšna 

izgleda belokrajnska pisanka in jo na list ali v zvezek za DRU nariši. 

Naravoslovje in tehnika: 

sreda in četrtek, 8. in 9. 4. 2020 

Naredi poskus in postopek ter ugotovitev zapiši v 

zvezek: 

 
 

Prepiši Moram vedeti str. 75. in v celih povedih odgovori na vprašanja. 

Preberi si strani 76. in 77. Ravno tako prepiši iz učbenika na strani 77. Moram vedeti 

in odgovoriš na vprašanja, kot je že naša stalnica. Vsi odgovori na vprašanja se 

skrivajo v besedilu v učbeniku. 

Posnetki: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg 

https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg


https://www.youtube.com/watch?v=Yp4K7GxVGV4 

https://www.youtube.com/watch?v=1upyPjUcsCg 

 

Želiva vam veliko uspeha pri delu in upava, da vam bo dobro šlo. Za vse nejasnosti 

sva vam na voljo. Veliko se gibajte na prostem, preberite kakšno knjigo in pomagajte 

staršem pri hišnih opravilih.                                      

 

Vsem želiva mirne in zdrave prihajajoče praznike!  

Uliteljici 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp4K7GxVGV4
https://www.youtube.com/watch?v=1upyPjUcsCg


 

*USTVARJALNICA ZA NADARJENE IN DODATNI POUK*** 

 

Delajo le učenci, ki želijo in so hitreje gotovi… 

 

1. Navodilo: Ugotovi, za katero besedo gre. 

 

 

2.  Navodilo: Ko glasno izgovarjaš črke abecede po vrsti, slediš vijoličnim 

črkam    in dviguješ L….levo roko, D……..desno roko, O……..obe roki…. 



 

3. DIHALNA VAJA  

Vdihni skozi nos (pri tem lahko šteješ v mislih do 3) in izdihni skozi usta (preštej do 

3). Najbolje je, če imaš zaprte oči. Če se ob tem počutiš nelagodno,  jih imej raje 

odprte. Na začetku lahko nekajkrat vadiš samo dihalne vaje ali pa poslušaš 

meditacijsko glasbo, da se navadiš na umirjeno dihanje, da tvoje misli ne odtavajo 

drugam in da se osredotočiš zgolj na dihanje.  

V nadaljevanju izvajanja vdihni zrak skozi nos tako, da napneš trebuh in ne prsni 

koš, izdihni spet skozi usta. Čas vdiha in izdiha podaljšuj. Izdih naj bo daljši od 

vdiha.  

Ob izvajanju je najbolje sedeti na stolu z ravnim naslonjalom, hrbtenica naj bo od 

naslonjala oddaljena 2-3 centimetrov. S stopali se dotikaš tal, dlani naj bodo 

obrnjene navzgor bodisi v naročju bodisi na stegnih. Najboljši je tak položaj, ki 

povzroča čim manjšo napetost mišic in spodbuja pozorno zavedanje, a umsko 

sproščenost. 

 

 

 


