
Izobraževanje na daljavo          6. teden: 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 

5. razred 

Spoštovani učenci!  

Pred nami je peti teden učenja na domu, na daljavo.  

Ta teden je teden utrjevanja znanja na različne načine. Prav tako se bomo v sredo 
posvetili prazniku našega planeta, ure bodo obarvane temu primerno.  

Že jutri, 20. 4. imamo naslednjo  video konferenco, in sicer ob 10. uri. Povabilo sva 
z učiteljico že poslali, prav tako učencem, kateri potrebujejo še dodatno razlago, 
dopolnilni pouk. Prijavite se tako, da kliknete povezavo: 

 

Želiva Vam lep teden in ostanite zdravi.  

Učiteljici 

              

V razmislek še tale fotografija… 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEDENSKI PLAN DELA: (ZA LAŽJO ORGANIZACIJO) 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SLO 
Samostalnik-
utrjevanje 

GUM NIT 
Dan Zemlje 

MAT  
utrjevanje 

SLO 
Samostalnik-
utrjevanje 

DRU 
Video učna ura: 
pregled 
preverjanja 

MAT 
Utrjevanje 
pisnega 
deljenja 

SLO 
Velika 
začetnica-
utrjevanje 

NIT 
Vprašanja za 
utrjevanje 

DRU  
utrjevanje 

ŠPO 
Vaje priloga 1 

TJA LUM 
Dan Zemlje 

LUM 
Risanje na 
kamenčke 

MAT  
Deljenje-
utrjevanje 

TJA GOS ŠPO 
Vaje 
priloga 2 

ŠPO 
spretnostna 
vožnja s 
kolesom 
(ovire) 

ŠPO 
vaje priloga št. 
3 

     

 

PO PREDMETIH: 

 

MATEMATIKA: torek, 21. 4. 2020 

 

Oglej si power point predstavitev (priloga) pisnega deljenja. Zapiši isti račun 
v zvezek in ga še sam izračunaj. 

Lahko si še enkrat pregledaš predstavitve: 

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 

 

 

 



Sreda, 22. 4. 2020 

Oglej si power point predstavitev (priloga). 

Deljenje tromestnega 
deljenca z dvomestnim 

 

Četrtek, 23. 4. 2020 

Zapiši naslednje račune v zvezek in jih glasno izračunaj. Izdelke 
pošlji svoji učiteljici. 

2305 : 58 = 4007 : 23 = 

 

*31 907 : 35 = 6209 : 78 = 

 

5207 : 67 = 3401 : 14 = 

 

4987 : 18 = * 21 097 : 42 = 

 

SLOVENŠČINA 

PONEDELJEK, 20. 4. 2020  

Kaj poimenujemo s samostalniki? 

Igra z družinskimi člani 

Povabi družinske člane, da se igrajo s teboj. Na list prerišite spodnjo 

preglednico. Vsak potrebuje svoj list.  

 Skupaj izžrebajte črko (izmislite si način, kako bi to naredili).  

 Na to črko nato vsak čim hitreje poišče besedo za človeka (lahko je ime, 

poklic…), žival, rastlino in stvar (predmet).  

 Tisti, ki prvi napiše vse besede, reče STOP in vsi končajo s pisanjem.  

TOČKOVANJE:   

 Vsaka beseda je vredna 10 točk, če takšne besede nima nihče drug. 



 Če se beseda ponovi pri dveh ali več igralcih, je vredna 5 točk.  
 

ČRKA  ČLOVEK  ŽIVAL RASTLINA  STVAR  TOČKE

s  soseda          10 
t 

sraka           
10 t 

sončnica        5 
t 

sesalec          
5 t 

  30 t

p  Peter             5 
t 

pajek           
10 t 

pelin             10 
t 

posoda       
10 t 

  35 t

       

       

       

List s preglednico prilepi v zvezek.  

V zvezek napiši naslov: Vaja 

Naslednje skupine besed prepiši v zvezek. V vsaki skupini prečrtaj 

besedo, ki ni samostalnik. Pomagaj si tako, da besede uporabiš v povedi 

To je.. in se nato še vprašaš po tej besedi Kdo/kaj je to?  

 

 metulj, radirka, imamo, kolo 

 krojač, slovenski, zidar, učiteljica 

 svinčnik, palica, sneg, pozimi 

 cvetijo, smreka, smeh, luč 

 svetloba, kokoš, sosedov, osa 

 jej, dolžina, jabolko, sin 

Pojasni svoje rešitve.  

Lahko si ogledaš še tole internetno stran: 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html 

sreda, 22. 4. 2020 

V prilogi imaš power point predstavitev, v kateri se boš preizkusil v znanju 

velike začetnice. Na koncu so rešitve, da dobiš takojšnjo povratno informacijo, 

koliko že znaš.  

VELIKA 
ZAČETNICA_vaje.pptx

 

 



Petek, 24. 4. 2020 

V zvezek so slovenski jezik (spisi) napiši doživljajski spis z naslovom: 
Koronavirus in jaz / mi. 

Kdor želi, lahko spis pretipka na računalnik in ga pošlje svoji učiteljici v pregled.  

 

DRUŽBA: 

Ponedeljek, 20. 4. 2020  

V prilogi boš našel power point predstavitev /Kviz o slovenskih 
pokrajinah. Na koncu z rešitvami preveriš svoje znanje. 

SLOVENSKE POKRAJINE

PREVERIM SVOJE ZNANJE

Družba 5. razred

 

Petek, 24. 4. 2020 

V prilogi najdeš e-strip o prazgodovini. Preberi ga. V zvezek še sam ustvari strip o 
prazgodovini. 

 

 

 

 

 



ŠPORT: 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sreda, 21. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Četrtek, 23. 4. 2020 

 

 

Petek, 24. 4. 2020 
KOLESARJENJE MED OVIRAMI, VOŽNJA Z ENO ROKO. 

 

 



LUM 

SREDA, 22. 4. 2020 

Dan Zemlje – navodila še sledijo 

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Ko boš šel na kakšen potep, poišči nekaj kamenčkov in jih prinesi domov. 

Kamenčki naj bodo različnih velikosti, oblik in čimbolj gladki.  

Očisti jih in popolnoma posuši. 

Če so kamenčki v rjavih odtenkih, jih lahko prej 

prebarvaš v belo, da pride sličica bolj do izraza. 

Motiv (kar boš slikal) si izberi po lastni želji.  

Na koncu lahko poslikan kamenček prelakiraš, da 

bo barva bolj obstojna. 

Izdelaš lahko: dekoracijo za mizo, igrico spomin, štiri v vrsto,…uporabi domišljijo. 

Pripomočki za ustvarjanje: (izberi tiste, ki jih imaš doma na voljo)  

‐ nekaj gladkih kamenčkov 
‐ vodene/tempera/akrilne barve 
‐ čopič 
‐ flomastri (navadni ali vodoodporni) 
‐ voščenke 
‐ lak za fiksiranje – ni obvezno (jaz sem uporabila prozorni lak za barvanje nohtov; lahko je tudi lak 

za lase) 
Še nekaj idej (Vir: Pinterest) 

    

 



Naravoslovje in tehnika: 

Sreda, 22. 4. 2020 

Dan Zemlje – navodila še sledijo 

 

Četrtek, 23. 4. 2020 

Prepiši spodnja vprašanja v zvezek in ustno odgovori nanje. Na naslednji 
video učni uri bomo pregledali vaše odgovore. 

PITNA VODA 

1. Opiši potek kroženja vode v naravi. 

2. Razloži pojem KONDENZACIJA. 

3. Kako rečemo napravi, ki meri količino vlage v zraku? 

4.  Naštej tri agregatna stanja vode in povej primer za vsako stanje. 

5. Naštej lastnosti pitne vode. 

6. Kateri so glavni onesnaževalci vode? Kaj lahko sam storiš, da bo 

podtalnica ostala čista? 

7. Za kaj vse potrebujemo vodo? 

8. Iz kje dobimo zaloge pitne vode? 

9. Na kakšen način v telo pridobimo vodo? Kako jo iz telesa izločimo? 

10. Kaj storimo, kadar voda iz pipe ni pitna? 

 

PRI RAZTAPLJANJU NASTANE ZMES   

1. Razloži pojme TOPILO, TOPLJENEC in RAZTOPINA. Povej primer za 

vsako snov. 

2. Katero je najpogostejše topilo? Naštej še dve topili. Kako bi prijatelju 

dokazal, da je voda topilo? 

3. Kaj vse lahko vpliva na hitrost raztapljanja? 

4. Kdaj rečemo, da je raztopina nasičena? 

 



 

KAKO TOPLO JE  

1. Na kakšen način prehaja toplota? Povej kakšen primer. 

2. Kaj je razlika med toploto in temperaturo? 

3. S čim merimo temperaturo? 

4. Naštej vrste termometrov. Opiši šolski alkoholni termometer.  

5. Opiši, kako merimo temperaturo. 

6. Kako se imenujejo snovi, ki slabo prevajajo toploto? Povej primer. 

7. Razloži pojem IZOLATORJI. Kaj je njihova naloga? Povej primer. 

8. Na primeru opiši, kako se živali prilagodijo zimskemu mrazu. 

 

 

Za konec pa še lep pozdrav in ostanite prijazni… 

Učiteljici 

 

                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*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. 

 

 

 


