
Izobraževanje na daljavo          8. teden: 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

5. razred 

Spoštovani učenci!  

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

Ta teden bomo ocenjevali vaše znanje in izdelke, ki jih pošiljate.  

Dobili smo navodila glede kolesarskega izpita. Teoretični del bo sedaj mogoče 

opraviti preko računalnika, praktični del se premakne v mesec september. 

V ponedeljek, 11. 5. 2020 imamo naslednjo  video konferenco, in sicer ob 10. uri. 

Povabilo bova z učiteljico poslali, prav tako učencem, kateri potrebujejo še dodatno 

razlago, dopolnilni pouk.  

 

Želiva Vam lep teden in ostanite zdravi.  

Učiteljici 

Za konec pa tale misel… 

Učitelj je v učilnico prinesel balone in vsakemu učencu v roke dal enega. Naročil 

jim je naj nanj napišejo svoje ime, nato pa balon položijo na tla in zapustijo 

učilnico.  

Balone je premešal in učence poklical nazaj v učilnico ter jim rekel: "Imate 5 

minut, v tem času pa mora vsak od vas najti balon s svojim imenom." Vsi so divje 

iskali, premetavali balone, vendar ni skoraj nihče našel svojega v določenem 

času. 

 

Učitelj jim je zato podal nova navodila:" Zdaj pa spet pojdite med balone in ko 

vzamete prvi balon v roke, preberite ime na njem in poiščite lastnika tega balona." 

V parih trenutkih so imeli vsi učenci balon s svojim imenom v rokah. 

 

Učitelj: "Baloni so kot sreča. Nihče je ne bo našel, če jo bo iskal sam in samo 

zase. Vendar, če bomo vsi skrbeli za srečo drugega, bomo kmalu našli košček 

sreče tudi zase." 
 

 

 

 

 



TEDENSKI PLAN DELA: (ZA LAŽJO ORGANIZACIJO) 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SLO 
Pridevnik-vrste 
DZ str.: 70., 71. 

GUM NIT 
Masa snovi 

se ohranja 

UČB: str.: 
86., 87. 

MAT  
Koti v 
večkotniku 
 
DZ str.: 38., 39. 

SLO 
Pesem: Svet 
ni like 

DRU 
Izdelava in 
priprava na 
govorni nastop 
(Države EU) 

MAT 
Ocenjevanje 
pisnega 
deljenja 

SLO 
Pridevnik-
utrjevanje 
DZ str.: 72., 
73. 

NIT 
Prostornino 
plina lahko 
spreminjamo 
UČB: str.: 88., 
89. 

DRU  
Srednji vek 

ŠPO 
Pohod 

TJA LUM 
Nadaljevanje 
makete 

GUM MAT  
Obseg lika 
DZ str.: 42., 
43. 

TJA GOS ŠPO 
Španski 
plesi 

ŠPO 
spretnostna 
vožnja s 
kolesom 
(ovire) 

ŠPO 
Igre na 
prostem 

 

 

MATEMATIKA:  

torek, 12. 5. 2020 

Z učiteljico pošljeva povezavo na video konferenco, kjer bova ustno ocenili 

učence, ki še niso bili ocenjeni. 

četrtek, 14. 5. 2020 

Ogledamo si posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQuehj5xF4 

V zvezek napišemo naslov: VEČKOTNIKI 

Prerišeš tabelo v zvezek, uporabi šablono/geotrikotnik. Pravilno reši. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQuehj5xF4


 

Rešiš DZ strani: 38., 39. 

 

petek, 15. 5. 2020 

Danes bomo spoznali, kaj je obseg lika. Pogledamo posnetke. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo 

https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo&fbclid=IwAR

3VGrHrL59Ai2UrYHaHEAonsRx2qtWxE0PfX6ZDH1eHK93upu6EPVn

D5KI 

https://www.youtube.com/watch?v=cpY-93Bm9nk 

V zvezek napišeš naslov: OBSEG LIKA 

Prerišeš spodnje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo
https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo&fbclid=IwAR3VGrHrL59Ai2UrYHaHEAonsRx2qtWxE0PfX6ZDH1eHK93upu6EPVnD5KI
https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo&fbclid=IwAR3VGrHrL59Ai2UrYHaHEAonsRx2qtWxE0PfX6ZDH1eHK93upu6EPVnD5KI
https://www.youtube.com/watch?v=wQej5a0NaSo&fbclid=IwAR3VGrHrL59Ai2UrYHaHEAonsRx2qtWxE0PfX6ZDH1eHK93upu6EPVnD5KI
https://www.youtube.com/watch?v=cpY-93Bm9nk


DN: Izmeri kuhinjsko mizo in ji izmeri obseg. Pazi na enote: cm, 

mm, dm, m. 

Skiciraj tloris mize, napiši mere stranic in izračunaj obseg. Rešeno 

fotografirano pošlji učiteljici. 

Rešiš DZ str.: 41., 42.  

 

 

Naravoslovje in tehnika 

Sreda, 13. 5. 2020 

Naslov v zvezek: 

Masa snovi se ohranja 

Ogledaš si film iz 4. razreda: 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3M6nCTgdA 

 

Prebereš učbenik na str.: 86., 87. 

V učbeniku imaš tri dejavnosti. Izbereš eno, jo izvedeš, fotografiraš in 

pošlješ svoje ugotovitve. 

V zvezek napišeš naslov ter Moram vedeti in odgovoriš na vprašanja. 

 

Četrtek, 23. 4. 2020 

Naslov: Prostornino plina lahko spreminjamo 

Ogledaš si film na povezavi: 

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

 

Zapis v zvezke: 

 

Tekočine in plini se prilagodijo obliki posode.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3M6nCTgdA
https://www.youtube.com/watch?v=5KvzTFQXSCU


Različne snovi shranjujemo v različne posode: 

- trdne snovi v zaboje, košare, platnene vreče, kartonaste škatle, 

- tekoče snovi v plastenke, steklenice, tetrapake, pločevinke, ki so lahko odprte 

zgoraj, 

- plinaste snovi v kovinske (jeklenka) ali plastične posode (vžigalnik), ki so 

neprodušno zaprte. Pred tem jih moramo utekočiniti (stiskanje in ohlajanje). 

 

Vsaka snov (tudi zrak) ima svojo maso. Če snovi nič ne dodajamo ali 

odvzemamo, se masa ohrani. Tudi če snov preoblikujemo (pregnetemo, 

presipamo, prelijemo), se masa ohrani. 

 

Če plin stisnemo, se zmanjša prostornina, masa pa se ohrani. 

 

Gostota nam pove, koliko snovi je v določeni prostornini. Če je snov gostejša od 

vode (1 kg/dm3), v vodi potone. Pri tem izpodrine prostornino enako svoji. Če je 

snov redkejša od vode, na vodi plava. 

 

Nevarne snovi: 

 
    jedko                              vnetljivo                strupeno       nevarno za vodno okolje 

 

eksplozivna snov         zdravju škodljivo          oksidativno              plin pod tlakom 

 

Nevarne snovi dobro zapremo in shranjujemo na varna mesta (nedosegljivo 

otrokom). Z njimi ravnamo v skladu z navodili (zaščitne rokavice ipd.). V primeru 

zaužitja k zdravniku vzamemo embalažo. 

 



Med nevarne snovi spadajo tudi zdravila. Ko jim preteče rok, jih oddamo v 

lekarni. 
 

 

V zvezek prepišeš Moram vedeti in odgovoriš na vprašanja. Kdor 

želi lahko izvede dejavnost na strani 88. 

 

SLOVENŠČINA 

PONEDELJEK, 11. 5. 2020  

Ogledamo si film: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o 

https://www.youtube.com/watch?v=jtXMOYtg0p4 

 

V zvezek napišemo naslov: Vrste pridevnikov 

PRIDEVNIKI          SDZ/66-69 

 

=so besede, ki jih pridenemo samostalnikom.  
 

lesena        lončena         barvna       lepa      okrogla 

 

 

 

 

 

 

 

velika   mamina     Ninina     steklena        navadna      šolska 

 

 

1. SVOJILNI 

PRIDEVNIK 

2. LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

3. VRSTNI  

PRIDEVNIK 

Čigav? Čigava? Čigavo? Kakšen? Kakšna? 

Kakšno? 

Kateri? Katera? Katero? 

mamina vaza 

prid.   sam. 

velika vaza 

prid.   sam. 

lesena vaza 

prid.   sam. 

VAZA 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o
https://www.youtube.com/watch?v=jtXMOYtg0p4


 

VRSTE PRIDEVNIKOV          SDZ/70-73 

 

1. SVOJILNI 

PRIDEVNIK 

2. LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

3. VRSTNI  

PRIDEVNIK 

ČIGAV? KAKŠEN? KATERI? 

= povemo, kdo je lastnik 

predmeta oz. bitja 

= poimenujemo lastnost 

samostalnika 

= poimenujemo vrsto 

samostalnika 

(Juretov pes) Kakšne barve je (črn 

pes), oblike (ovalna 

posoda), kakšno je naše 

mnenje o predmetu, 

bitju (ubogljiv pes).  

Od kod predmet ali bitje 

izvira (nemški ovčar), 

komu ali čemu je 

namenjen (pralni stroj), 

iz katere snovi je (leseni 

stol). 

 

Rešimo DZ stran: 70., 71. in 72. 

sreda, 13. 5. 2020 

Ponovimo, kaj so pridevniki in katere vrste poznamo. Za vajo rešimo DZ stran: 

73. 

Ogledamo si posnetek in razlago: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0&t=36s 

 

Naslov: ŠTEVILO IN SPOL PRIDEVNIKA          SDZ/74-77 

 

    Kakšna?                  Katera? 

Velika škatla je na leseni mizi. 

 

      Čigavo? 

Majčino dete joka. 

 

    Kakšni?                        Kateri? 

Veseli fantje brcajo nogometni žogi. 

--------------------------------------------------------------- 

velika=  lastnostni pridevnik, ženskega spola, ednina 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ-YDxsIfXg
https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0&t=36s


škatla= samostalnik, ženskega spola, ednina 

 

leseni= vrstni pridevnik, ženskega spola, ednina 

mizi= samostalnik, ženskega spola, ednina 

 

Majčino= svojilni pridevnik, srednjega spola, ednina 

dete= samostalnik, srednjega spola, ednina 

 

veseli= lastnostni pridevnik, moškega spola, množina 

fantje= samostalnik, moškega spola, množina 

 

nogometni= vrstni pridevnik, ženskega spola, dvojina 

žogi = samostalnik, ženskega spola, dvojina 

 

Petek, 24. 4. 2020 

Večkrat prebereš pesem avtorice, učiteljice Nine Jelen: 

 



V zvezek za književnost napišeš: 

Nina Jelen: Svet ni like 

Prepišeš eno izmed kitic, ki ti je bila najbolj všeč, lahko tudi celotno pesem in 

odgovoriš na vprašanja. 

1. Koliko kitic ima pesem? 

2. Poišči nekaj rim in jih izpiši. 

3. Kaj pomeni: sestra pa le like pritiska? 

4. Kaj želi deček/deklica povedati svoji sestri? 

5. Imaš tudi ti doma podobne težave? 

 

 

DRUŽBA: 

Ponedeljek, 11. 5. 2020  

Doma se pripravljaš na govorni nastop države. 

V pomoč prilagava link filma o Evropi, ki ga je izdelala učiteljica Jasmina. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMRZLHVxZXVq

MkbBszHQplKj?projector=1 

 

Petek, 15. 5. 2020 

V zvezek za družbo napišeš naslov: SREDNJI VEK 

Ogledaš si filme na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=tjH5kKUMfIE 

https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHopxeHV_4&t=66s 

https://www.youtube.com/watch?v=cfJW40L1B1k 

 

Prebereš učbenik stran 87., 88., 89., prepišeš Moram vedeti in odgovoriš na 

vprašanja. Narišeš grb celjskih grofov, ki je tudi v učbeniku. 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMRZLHVxZXVqMkbBszHQplKj?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMRZLHVxZXVqMkbBszHQplKj?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=tjH5kKUMfIE
https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U
https://www.youtube.com/watch?v=MxHopxeHV_4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=cfJW40L1B1


ŠPORT: 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&fbclid=IwAR2Vow90Nm5E0o

7nrL_8s_vnzGUKDbV1L9B_SETSh1oKj1EUnGh6ElKYf0U 

Sreda, 21. 4. 2020 

Še znaš zaplesati MAKARENO? Spodaj imaš povezavo na ples in 

preizkusi svoje znanje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZW4vbIstoo  

(Macarena - Original version) 

Si vedel(a), da so španski raziskovalci pred dvema letoma ugotovili, da  

pesem Makarena rešuje življenja, ker nudi ustrezen ritem za masažo srca, 

kar je 100 do 120 pritiskov na prsni koš na minuto? 

 

Današnji dan bo prav ŠPANSKO obarvan. 

Si že kdaj slišal(a) za FLAMENKO? Oglej si video posnetek in poskusi 

ugotoviti, kaj je značilno zanj? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwcOCgBRZZ4 

Asturias de Albeniz por Los Giménez 

 

Kam bi ga uvrstil(a)? Ali sodi v glasbeno umetnost ali v plesno umetnost 

ali ga sestavlja kar oboje?  

FLAMENKO je glasbeno plesna umetnost, ki se je razvila iz ljudske glasbe 

značilne za južno Španijo. Flamenko je torej glasbena in plesna zvrst. 

Njene »osnovne sestavine« so petje, kitara in ples. 

 

Oglej si, kako je španska učiteljica flamenka predstavila ples dvema 

mladima angleškima plesalkama. Poskusi se naučiti nekaj gibov še ti in 

preizkusi svoje znanje angleškega jezika! 

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

 

V Španiji tvoji vrstniki tekmujejo tudi v znanju flamenka. Če te zanima, si 

oglej ples mlade samozavestne plesalke. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&fbclid=IwAR2Vow90Nm5E0o7nrL_8s_vnzGUKDbV1L9B_SETSh1oKj1EUnGh6ElKYf0U
https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&fbclid=IwAR2Vow90Nm5E0o7nrL_8s_vnzGUKDbV1L9B_SETSh1oKj1EUnGh6ElKYf0U
about:blank
about:blank
about:blank


 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwyj0Z2AvvM 

Starting young... (1) Flamenco Alegría 

 

 

Četrtek, 23. 4. 2020 

Gibaj se na prostem, skači s kolebnico, rolaj… Vadiš lahko vožnjo s 

kolesom na domačem dvorišču ali na cesti ob spremstvu staršev. 

 

 

Petek, 24. 4. 2020 

KOLESARJENJE MED OVIRAMI, VOŽNJA Z ENO ROKO. 

 

 

LUM 

Sreda, 13. 5. 2020  

Nadaljuješ z izdelavo makete mesta in fotografije izdelkov pošlješ učiteljici. 

about:blank


 

Kotiček za hitrejše, nadarjene, umetnike, vedoželjne 

ustvarjalne… 

Kdor želi, lahko v okviru Evropske vasi izdela plakat, izdelek, zastavo, 

risbo, sliko ali posnetek plesa, glasbe… 

 

Nekaj idej, namigov… Evropska vas: Španija 

SI VEDEL(A)? 

Še nekaj zanimivosti o Španiji 

 Čeprav večina ljudi misli, da je baretka francoska, se je ta razvila iz 
tradicionalnega pokrivala baskovskih kmetov. 

 Španska kraljica Izabela I. Kastiljska je leta 1492 financirala 
raziskovalno odpravo Krištofa Kolumba, na kateri je ta odkril Ameriko. 

 Med najbolj znanimi katalonskimi običaji so t. i. človeški 
gradovi ali castell. Skupine iz različnih mest se na tekmovanjih 
pomerijo v gradnji najvišjega človeškega stolpa. Tista skupina, ki se 
prva zruši, je poražena. 

 
 

Castellers de Vilafranca (Avtor: Eric Sala & Tània García) 



 Španija je dežela številnih praznikov s spremljajočimi običaji. Med 
najbolj znanimi sta tek pred biki v Pamploni in obmetavanje s 
paradižniki v Buñolu. 

 Španci siesto še vedno jemljejo zelo resno, zato je večina trgovin in 
uradov med drugo in četrto uro popoldan zaprta. 

 Nesrečni dan v Španiji ni petek 13., ampak torek 13., za katerega 
Španci pravijo: »Martes 13: ni te cases, ni te embarques.« (Torek 
trinajstega se ne poročaj in tudi ne vkrcaj na ladjo (odpotuj)!) 

 Španski novoletni običaj zahteva, da ob odbitju 12 udarcev ob polnoči 
pojedo 12 grozdnih jagod. Vsaka jagoda prinese en mesec sreče. 

 
 

Pošiljava vam lep pozdrav in želiva vse dobro! 

 

Učiteljici Andreja in Tjaša 

 

 

about:blank

