
 
 

PLAN DELA OD 14. 4.  2020  DO 17. 4. 2020,  5. razred 
 ( 5. teden izobraževanja na daljavo)                                          
 
 
Pozdravljeni učenci! 
Pred nami je 5. teden izobraževanja na domu. Upava, da ste praznike 
preživeli res lepo. Sonček nas lepo razvaja, naj bo tako še naprej, seveda pa 
ne pozabite na šolo  
 
Uspešno delo želiva!   Vaši učiteljici  
 
Pa poglejmo kaj nas čaka.  

 
TEDENSKI PLAN 

 

 

Sledijo navodila po predmetih.  

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

PRAZNIK GUM NIT: 

Utrjevanje 

znanja 

DEJAVNIKI 

OKOLJA 

MAT:   

Trimestni 

deljenec- 

dvomestni 

delitelj 

ŠPORTNI DAN: 

POHOD 

MAT: 

Trimestni 

deljenec- 

dvomestni 

delitelj 

SLJ: 

Samostalnik: 

SPOL 

NIT: 

Vaje za 

kolesarski izpit 

TJA 

 

LUM:  

Slika iz 

naravnega 

materiala 

LUM: 

Slika iz 

naravnega 

materiala 

GOS ŠPO:  

5x5 

ŠPO: 

5x5 



 
 

● Trimestni deljenec, dvomestni delitelj ( vsebina je od petka, 10. 4. )  

CILJ: Pisno delim z dvomestnim naravnim številom. 

 

Naslov: Pisno deljenje večmestnega števila z dvomestnim deliteljem  

Poglej posnetek:  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.  

  

 

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


 
 

 

Za učence, ki so petkovo delo že opravili. 

NASLOV V ZVEZKU: UTRJEVANJE  

1. Prepiši račune v zvezek, deli in naredi preizkus.  

 

175 : 12 =           297 : 28 =             689 : 41 =  

           

572 : 36 =           835 : 75 =              905 : 64 =       

 

V zvezek napiši račun deljenja z enomestnim deliteljem. 
 

35 : 2 = 17 

15 

  1 ost. 

 

75 : 9 = 8 

 2 ost. 

Prvi in drugi račun se razlikujeta v tem, da smo pri prvem najprej delili samo s 

prvim številom (3 : 2 =) pri drugem pa z obema, ker je prvo manjše od delitelja (75 

: 9 =). 

Podobno bomo danes srečali pri deljenju z dvomestnim deliteljem.  

 SDZ 3, str. 16 
Preberi strip.  

Najprej bomo nastavili račun, ki se navezuje samo na Zalino in Nežino besedilo: 

156 : 28= 

Prepiši račun ( modro polje) iz DZ., str. 16 v zvezek. 

Ker je 15 manjše od 28, delimo 156 : 28 (zaokroženo na 30) = 

Reši 1. nalogo. 



 
 

 SDZ 3, str. 17 
Odgovorimo še Cofu. 

Prepiši razlago ( modro polje) iz DZ., str. 17 v zvezek. 

Niti vmesni niti končni ostanek ne moreta biti večja ali enaka od delitelja. V 

konkretnem primeru bi bil lahko vmesni ali končni ostanek največ 18. 

Reši 1. nalogo. 

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

kolikor zmorete, oz. rešite manj računov, vendar polovica vseh računov 

mora biti izračunana.  

 

CILJ: Določam spol samostalnikom. 

(vsebina je od petka, 10. 4., glej petkova navodila)

DODATNA NALOGA:  

Preberi del besedila iz pripovedovalnega besedila Nezgode na kolesarskem 

izletu. Poišči v njem samostalnike, jih podčrtaj in jih napiši na ustrezno mesto v 

preglednici. 

 

No, nesreča res nikoli ne počiva. Ni minilo deset minut, ko je bila tu že nova nezgoda. 

Brat je očitno povozil oster predmet in zračnica njegovega kolesa je bila v trenutku 

prazna. Žalostno sem zrla vanjo, saj sem bila prepričana, da to pomeni konec težko 

pričakovanega izleta. Še sreča, da je moj očka mojster za vse! Iz svojega nahrbtnika 

potegne rezervno zračnico in jo hitro zamenja.   

 

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

  

 

 

 

 

 

REŠITVE 
MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

brat 

predmet 

trenutek  

konec  

izlet 

očka 

mojster  

nahrbtnik  

nesreča  

minuta  

nezgoda  

zračnica  

sreča 

  

kolo  



 
 

UTRJEVANJE

Poišči vprašanja za utrjevanje iz 2. tedna. Poišči odgovore in utrjuj svoje 

znanje.  

 

Kolesarski izpit: vadi vožnjo in teoretični del. 

 

 

V naravi poišči različne materiale in zunaj na tleh ustvari svojo naravno 

sliko. Izdelek poslikaj in nama pošlji.  

( dodatna priloga) 

 

PETEK, 17. 4. 2020 ŠPORTNI DAN: POHOD 

Odpravi se na pohod do bližnjega gozda ali travnika in uživaj na svežem zraku.   

 


