
ČETRTEK – 2. 4. 2020 

 

NIT: ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA 

ŠPO: AEROBIKA, RAZLIČNA VADBA,… (izberi svojo najljubšo vadbo, na RTVS imajo vsak dan oddajo 

VADI DOMA, oglej si jo) 

MAT: Pisno deljenje- uvod 

 

NIT – zapisi v zvezek 

1. Spodnji miselni vzorec prepiši v zvezek, lahko tudi natisneš in prilepiš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REŠI 

 

 

 

 

ŽIVA BITJA IN 

IZOLACIJA 

PRILAGOTITVE NA 

LETNI ČAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE NA 

PODNEBJE 

Na vročino in sušo 

- manj dlake, 

- manjša potreba 

tekočine, 

- veliki uhlji, 

- shranjevanje tekočine 

(kaktusi) in maščobe 

(kamele) v telesu. 

 

Na mraz, sneg in led 

- gosta dlaka, 

- bela zaščitna barva 

kožuha, 

- veliko podkožnega 

maščevja, 

- debeli podplati, 

- poraščen obraz, 

- majhni uhlji in kratek 

gobec. 

 

 

Na zimo 

- jeseni nabirajo in 

shranjujejo hrano za 

ozimnico, 

- dlaka se jim pred 

zimo zgosti, odebeli, 

podaljša, 

- nabira se podkožno 

maščevje, 

- nekatere ptice 

odletijo v toplejše 

kraje, 

- pripravijo brlog ali 

podzemno bivališče in 

zimo prespijo, 

predremljejo. 

 

 

 

Živali v naših krajih se 

prilagodijo in pripravijo le na 

zimo. V ostalih letnih časih je 

hrane dovolj in vreme primerno. 



 

Pri Koširjevih obnavljajo hišo. 

 

 

 

 

Kaj počne mojster na sliki? ____________________________________ 

Kateri material uporablja? ____________________________________ 

Je ta material ustrezen? Utemelji. ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Navedi dva razloga, zaradi katerih je ta gradbeni poseg koristen. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

POMEMBNO: vadi vaje za kolesarski izpit. V naslednjem tednu boš imel/imela priložnost, da opraviš 

teoretični del izpita. Vsa navodila še sledijo.  

 

 

 

 

 

 

 



MAT 

Dragi učenci, prišli smo do najtežje snovi pri matematiki v 5. razredu PISNO DELJENJE.  

V naslednjih dneh bo pri matematiki pomembno , da zelo pozorno spremljaš razlage in delaš čim več 

vaj, če želiš vsebino dobro osvojiti oz. obvladati.  

1. ZA ZAČETEK: AKTIVNI LISTKI ponovi poštevanko, deljenje,… na listke si napiši račune deljenja      

( npr. 24:6=, * lahko tudi z ostankom), vrzi jih po stanovanju,… in veselo računanje. ZAPIS V ZVEZEK: 

naslov PISNO DELJENJE – PONOVIMO 

- Zapiši tvoje račune v zvezek ( vsaj 20 primerov).  

 

2. Oglej si posnetke pisnega deljenja na spletu,  najprej ponovi snov iz 4. razreda.  

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

 

 

! DZ 3. del te čaka v šoli – vhod v jedilnico, starši so dobili obvestila, da jih pridejo iskat ;) 

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

