
PRIPOROČILA ZA DELO 5. RAZRED (6. 4. – 10. 4. 2020) 

Pozdravljeni petošolci, spoštovani starši! 

V nadaljevanju vam pošiljam navodila za delo v tednu, ki prihaja. Tudi ta teden ste 

pridno delali za šolo. Hvala staršem za vso pomoč. 

Večino vaj boste rešili v svojih delovnih zvezkih. Če ima kdo še kakšen delovni zvezek 

v šoli, me obvestite, da poiščemo skupno rešitev. Rešitve vseh vaj v DZ najdete, če 

odprete v Interaktivnih gradivih Radovednih pet delovni zvezek in kliknete spodaj v 

orodni vrstici kvadratek s puščico ali če v Interaktivnih gradivih Radovednih pet izberete 

dodatno gradivo, nato izberete predmet npr. matematika in DZ-rešitve. Rešitve 

uporabite kot povratno informacijo svojemu delu. 

Meni boste oddali opis močvirske spominčice, uganko o rastlini in po želji fotografijo 

vašega izdelka pri likovni umetnosti. To naredite tako, da mi izdelke naložite v spletno 

učilnico ali pa mi jih pošljete na moj elektronski naslov. Če vam gre, mi jih v spletno 

učilnico pošljite v pdf obliki. 

Če imate kakršne koli težave, se lahko vedno obrnete name.  

Če se vam zdi količina snovi preobsežna, si jo prilagodite. Predvsem pri matematiki ne 

boste vsi zmogli vseh vaj. Tisti, ki ste hitrejši, lahko svoje znanje poglabljate preko 

številnih interaktivnih vsebin.  

Delček svoje energije namenite šolskemu delu, preostanek pa pripravi na prihajajoče 

praznike. Uživajte v pripravi velikonočnih jedi in ostanite zdravi.  

                        

                                                                                                  Učiteljica Mihaela 

 

  

SLOVENŠČINA 

-DZ str. 24, 25, 26: Kako povzamemo vsebino opisa rastline 

V preteklem tednu ste spoznavali opis sivke. Še enkrat ga natančno preberite in rešite 

naloge 1, 2 in 4 v DZ str. 25 ter nal. 5 na str. 26. 

Ker sedaj sivko že zelo dobro poznate, jo poskušajte s pomočjo ključnih besed (IME, 

DELI, ČAS CVETENJA, RASTIŠČE, UPORABNOST, DRUGA POIMENOVANJA, 

DRUŽINA) ustno opisati. Vaš opis naj poslušajo vaši domači. 

Pri ustnem opisu bodite pozorni, da oblikujete jasne in smiselne povedi. Izogibajte se 

ponavljanju in mašilom. Opis ne sme vsebovati vašega mnenja (npr. rastlina mi je 

všeč). Govorite glasno in razločno, v knjižnem jeziku. 

-DZ str. 28, 29 nal. 1 in 2: Kako povzamemo vsebino opisa rastline 



Preberite bistvene podatke o močvirski spominčici (imate jo na fotografiji v naslovu). 

Nato dopolnite miselni vzorec s ključnimi besedami in bistvenimi podatki. 

Potem pa napišete v zvezek ali na učni list, ki vam ga prilagam, opis močvirske 

spominčice. Opis mi naložite v spletno učilnico ali mi ga pošljite na elektronski naslov. 

Če želite, zraven priložite tudi uganko o rastlini, ki ste jo zapisali na str. 24. 

 

MATEMATIKA 

Pomembno je, da se naučite deliti z enomestnim številom (npr. 3245 : 5), veliko vas 

bo zmoglo deliti z deseticami (npr. 3245 : 30), deljenje z dvomestnim številom (npr. 

3245 : 48) pa bo za marsikoga zelo trd oreh in ga vsi ne boste takoj zmogli. Zato ne 

bodite slabe volje, potrudite se po svojih močeh. 

Naloga 1 na strani 17 vam je nekaterim delala preglavice, zato vam pošiljam rešitve. 

543:27=20, ost.3           763:19=40,ost.3       253:25=10,ost.3       670:11=60,ost.10 

003 

     3ost. 

Pisno deljenje: Pisno deljenje: DZ str. 18 nal. 2 (lahko rešuješ v zvezek), 

str. 19 nal. 3, 4 

Pred deljenjem štirimestnega deljenca z dvomestnim deliteljem si oglej razlago, ki ti jo 

pošiljam v priponki. Oglej si tudi animacijo-predstavitev pisnega deljenja v interaktivnih 

gradivih Radovednih pet. 

Pisno deljenje: Pisno deljenje: DZ str. 21 nal. 1 (Rešiš samo prve tri 

stolpce.) 

3586 : 21 = 170                       3586 : 48 = 74     Da je lažje, si rečemo, da je 48 približno 50 . 

148                                            226 

  016                                            34ost. 

     16ost. 

Če so ti računi pretežki, reši v zvezek naslednje tri račune: 

524 : 4 =                                 1827 : 8 =                          7354 : 50 = 

Učitelj Mladen Kopasić je pripravil zelo natančno demonstracijo deljenja (držiš CTRL 

in klikneš na povezavo): 

https://youtu.be/ERKFRIrmFto 

https://youtu.be/nFNXeYvv4O0 

https://youtu.be/Bxt7hejVwss 

https://youtu.be/ERKFRIrmFto
https://youtu.be/nFNXeYvv4O0
https://youtu.be/Bxt7hejVwss


DRUŽBA 

Prazgodovina: Kako so živeli prvi ljudje: DZ str. 90 nal. 1, 2, str. 91 nal. 3 

Kamena doba in doba kovin: DZ str. 91 nal. 1, str. 92 nal. 1 

Oglejte si fotografije v interaktivnih gradivih in posnetek Prazgodovina na slovenskih 

tleh. 

Zapis v zvezek 

 

PRAZGODOVINA 

Ljudje so živeli v jamah in pod skalnimi previsi, selili so se, ko so iskali hrano. Sčasoma 

so ugotovili, da si lahko bivališča postavijo sami, da lahko udomačijo živali in posejejo 

semena. 

Moški so hodili na lov (mamut-sorodnik slona), ženske pa so nabirale sadeže 

(nabiralništvo). Oblačili so se v živalske kože. Zelo pomembno odkritje je bil ogenj. 

 

Prazgodovino delimo na dva obdobja: 

1. KAMENA DOBA (orodje in orožje je bilo iz kamna) 

Pestnjak je kamen, ki ga držimo v pesti in z njim režemo, tolčemo, trgamo. 

2. DOBA KOVIN (orodje in orožje je bilo iz kovin: bakra, brona, železa, zlata) 

 

Najdbe iz prazgodovine v Sloveniji: 

- neandertalčeva piščal v jami Divje babe (Cerkno), 

- vaška situla (Vače pri Litiji), 

- koliščarji oz. mostiščarji (Ljubljansko barje). 

Deblak je čoln narejen iz enega debla. Izdelali so ga mostiščarji. 

Situla je posoda, v kateri so postregli vino. Veliko situl so našli tudi v okolici Novega 

mesta. 

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš, kako so Firbcologi raziskovali prazgodovino. 

https://youtu.be/X0mnkpNLbxw 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Gorenje: DZ str. 79 (ponovi), str. 80 nal. 1 

Oglejte si fotografije v interaktivnih gradivih. 

Povprašajte doma, s čim se ogrevate? 

Če ste radovedni, raziščite, kateremu gorivu rečemo črno zlato. Zakaj? Ali ga imamo 

v Sloveniji? 

 

Zapis v zvezek: 

                                 GORENJE  

https://youtu.be/X0mnkpNLbxw


 

                        Za gorenje potrebujemo: 

 

 

 

     kisik           dovolj visoko temperaturo      gorivo 

 

Pri gorenju nastajata ogljikov dioksid in vodna para. Pri gorenju se v okolje 

sproščata tudi toplota in svetloba.   

 

Gorivo (včasih mu rečejo tudi kurivo) je snov, ki gori. Gorijo GORLJIVE SNOVI (les, 

papir, plastika, parafin-umetni vosek, bencin, kerozin, kurilno olje, premog, 

zemeljski plin ...).    

NEGORLJIVE SNOVI (steklo, kovina, kamen, opeka ...) ne gorijo. Uporabljamo 

jih za izdelavo kurišč, svečnikov… 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

S starši izdelajte velikonočne pisanice. To lahko naredite na veliko različnih načinov. 

Pri tem lahko uporabite naravne materiale (čebula, rdeče vino, rdeča paprika, 

kurkuma, rastline s travnika za okras) ali pa uporabite umetne barve, flomastre, vodene 

barvice, nalepke,… 

Če želite, lahko vaš izdelek fotografirate in mi ga pošljete. 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate, kako so belokranjske pisanice izdelovali nekoč. 

 

https://youtu.be/fBIX6o5y3ik 

https://youtu.be/fBIX6o5y3ik


ŠPORT 

Pri športu ta teden razvijajte vzdržljivostni tek. V ponedeljek tecite v naravi 

neprekinjeno 1 minuto, v torek in sredo tecite v naravi neprekinjeno 2 minuti, v četrtek 

in petek pa tecite v naravi neprekinjeno 3 minute. 

Ko opravite s tekom, nadaljujte s krožno vadbo. Predlog vaj si lahko ogledate spodaj. 

 

 

 



 

 


