
PRIPOROČILA ZA DELO 5. RAZRED (14. 4. – 17. 4. 2020) 

Pozdravljeni petošolci, spoštovani starši! 

Pred nami je nekoliko krajši delovni teden. Upam, da ste lepo preživeli sončne praznike 

in malo pozabili na vsakodnevne obveznosti. V nadaljevanju vam pošiljam navodila za 

delo.  

Če so za vas nekatere vsebine preobsežne, si jih prilagodite, saj veste, da smo med 

seboj različni. Tisti, ki pa vas določene vsebine bolj pritegnejo, pa le razširite svoje 

znanje preko različnih interaktivnih gradiv. 

Ta teden mi boste v pregled poslali preverjanje znanja pri slovenščini (na listu ali v 

zvezku) ter fotografijo rešenih vaj pri družbi (DZ str. 93) ter matematiki (DZ str.22). 

To lahko naredite tako, da mi naložite rešene naloge v spletno učilnico (če vam gre, v 

PDF), pošljete na el. naslov ali na viber (031 207 299). 

Lep in uspešen teden vam želim. 

 

 

 

 

Učiteljica Mihaela 

 

SLOVENŠČINA 

-DZ str. 29, 30 nal. 4: Kako tvorimo opis rastline 

Preberite opis navadne kalužnice in izpolnite preglednico s ključnimi besedami in 

bistvenimi podatki. 

Spoznali ste kar nekaj opisov rastlin in sedaj že zelo dobro veste, kaj mora vsebovati 

opis rastline (IME, DELI, ČAS CVETENJA, RASTIŠČE, UPORABNOST, DRUGA 

POIMENOVANJA, DRUŽINA). Zato si boste izbrali eno rastlino (vse razen sivke, 

močvirske spominčice, kalužnice, narcise) in jo ustno opisali.  

Pripravili boste govorni nastop. Lahko nastopate pred ogledalom. Poskusite govoriti 

1 do 2 minuti. Pri govorjenju bodite pozorni, da oblikujete jasne in smiselne povedi. 

Izogibajte se ponavljanju in mašilom. Opis ne sme vsebovati vašega mnenja (npr. 

rastlina mi je všeč). V govornem nastopu lahko poveste tudi, kje ste pridobil podatke o 

rastlini (opazovanje, knjiga, splet, odrasli so mi povedali,…). Govorite glasno in 

razločno, v knjižnem jeziku. 

 

-Preverjanje in utrjevanje znanja 



V prilogi vas čakajo vaje za preverjanje znanja. Rešite jih lahko v zvezek ali na učni 

list. Izberite način, ki vam bolj ustreza. Rešene naloge mi pošljite v pregled. 

 

MATEMATIKA 

Pisno deljenje: Pisno deljenje: DZ str. 21 nal. 1 (Rešiš četrti in peti stolpec.) 

Naprej vam pošiljam rešitve prvih treh stolpcev. Če vam ni šlo, prosim, da račune 

ponovno delite in popravite. 

1345 : 11 = 122           3104 : 44 = 70           3584 : 22 = 162         5874 : 55 = 106 

024                                 024                         138                            037 

  025                                 24ost.                      064                            374 

    03ost.                                                              20ost.                        44ost. 

 

2087 : 33 = 63                6247 : 66 = 94 

  107                                 307 

    08ost.                             43ost. 

 

Pisno deljenje: Pisno deljenje (zvezek) 

V zvezek napišite spodnje tri račune, jih pisno delite in naredite preizkus. 

3567 : 5 = 

3567 : 20 = 

3567 : 72 = 

Prepišite in rešite besedilno nalogo. 

Podjetje je plačalo 7350 € najemnine za poslovne prostore. Kolikšna je bila najemnina 

za en dan, če so prostore uporabljali 21 dni? 

 

Pisno deljenje: Pisno deljenje: DZ str. 22 nal. 2 

Če imate le možnost stran 22 v delovnem zvezku fotografirajte in mi jo pošljite v spletno 

učilnico ali na elektronski naslov, da vidim, kako vam gre. 

Če naletite na težave, vam svetujem, da si še enkrat pogledate demonstracijo pisnega 

deljenja (najdete jo v gradivih prejšnjega tedna). 

 



DRUŽBA 

Prazgodovina na ozemlju današnje Slovenije: DZ str. 92 nal. 2, str. 93 

nal. 3 + ponovi 

Še enkrat si oglejte fotografije v interaktivnih gradivih in posnetek Prazgodovina na 

slovenskih tleh. Tako se boste spomnili, kako so ljudje živeli v prazgodovini. 

Preberite kratek zapis o življenju koliščarjev oz. mostiščarjev na ljubljanskem barju 

(Takšno ime so dobili, ker so živeli v hišah na lesenih kolih, hiše pa so povezovali 

leseni mostički.) in rešite nalogo. 

Nalogo ponovi (DZ str. 93) boste rešili s pomočjo zapisa v zvezku, ki ste ga naredili 

prejšnji teden oz. zapisa v delovnem zvezku. Rešeno nalogo mi pošlji v pregled. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Varujmo naravo – gašenje: DZ str. 81 

Upam, da ste raziskali, da je črno zlato nafta (črna, zelo dragocena). 

Prejšnji teden ste se naučili, da so za gorenje potrebni kisik, dovolj visoka temperatura 

in gorivo. Ta teden pa bomo spoznavali, da je nenadzorovano gorenje (POŽAR) zelo 

nevarno za človeka, živali in rastline, saj povzroči veliko škodo in celo smrt. 

Gotovo se spomnite nedavnih požarov v Avstraliji. 

Razmislite ali lahko sedaj doma kurite suhe veje in travo. Zakaj? 

Z ognjem se ne igramo. Gotovo ste v preteklem tednu slišali v medijih o nevarnosti 

kurjenja v naravi (suša). 

V interaktivnih gradivih si oglejte fotografije. Pozorni bodite na znak za vnetljivo snov. 

Razmislite, ali imate doma kakšno vnetljivo snov. 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate predstavitev dela gasilcev, ki so jo raziskali 

Firbcologi (držiš CTRL in klikneš na povezavo). 

https://youtu.be/qfn4_i34yr8 

 

Zapis v zvezek: 

POŽAR 

Požar je nenadzorovano gorenje, ki povzroči veliko škode. Gasilce pokličemo na 

številko 112. Gasimo lahko s hlajenjem (odvzamemo toploto), z dušenjem 

(odvzamemo kisik) ali z odvzemanjem gorljive snovi (požar se nima več kam širiti). 

Požar lahko gasimo z gasilnim aparatom, s požarno odejo, z vodo (nikoli el. naprav ali 

olja). 

https://youtu.be/qfn4_i34yr8


Nariši gasilca in okrog njega zapiši vprašanja na katera moraš odgovoriti, ko kličeš na 

112 (KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, ŠTEVILO udeleženih,…). 

 

 

 

ŠPORT 

Vsak dan si lahko ogledaš predloge gimnastičnih vaj v oddaji Izodrom na TVS1. 

Na spodnjem posnetku imaš nekaj predlogov za »miganje« doma. 

https://youtu.be/hfk9WClvOPM 

 

Uri spodnji in zgornji odboj žoge. Če imaš možnost, si žogo s kom podajaj z zgornjo 

podajo kot smo to počeli v šoli. Se še spomniš, kaj je to servis? Pri vajah uporabi 

mehko žogo, da ne bo prišlo do poškodb. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Za likovni motiv si izberite eno rastlino (drevo, cvetlico, grm,…) in jo z barvicami 

(flomastri, voščenkami) narišite na veliko na risalno ploskev. Rastlino pobarvajte. 

Ozadje izpolnite z različnim nizanjem črt (vzorci). Ozadje izpolnite s flomastrom 

temnejše barve. Če flomastrov nimate, naredite to s svinčnikom. 

 

 

https://youtu.be/hfk9WClvOPM

