
Draga petošolka in dragi petošolec!    Dob, 23. 5. 2020 

 

5. a: martina.lipar@os-dob.si  

       5. b: metka.vilar@gmail.com  

 

 

Pred teboj je nov nabor zanimivih nalog. Pri delu se čim bolj potrudi, ne pozabi na vmesne 

odmore in malico! Tudi tokrat Ti bo zagotovo uspelo!  

 

 

Uspešno delo, razredničarki 

 

 
DOKAZI O UČENJU (kriterij uspešnosti) 

 

Ob zaključku tedna boš svoje učenje dokazoval: 

- pri slovenščini:   

                         - z obnovo besedila o Kekcu in Pehti, 

                         - z rešenimi nalogami z UL (preverjanje), 

- pri matematiki:  z rešenimi nalogami z UL + naloge v DZ/66, 

- pri družbi: s prepisom in rešeno križanko, 

- pri naravoslovju in tehniki: s prepisom besedila v zvezek in rešeno nalogo, 

- pri športu: po navodilih učitelja Boštjana, 

- TD KOLO: s fotografijo aktivnosti na kolesu na doma postavljeni oviri. Učenec 5.a objavi 

na razrednem zidu, 5. b pošlje učiteljici Nataši Avbelj (natasa.avbelj@gmail.com) 

- poslano elektronsko pošto z dokazom vsega naštetega najkasneje do petka,  

29. 5. 2020 do 18. ure. 

 

 

Slovenščina: KEKEC IN PEHTA ter UTRJEVANJE ZNANJA  

a) V berilu na str. 159 – 161 natančno preberi odlomek o Kekcu in Pehti 

(avtorja sta Josip Vandot in Andrej Rozman Roza) in zapiši strnjeno 

obnovo odlomka. 

  
b) Ustno odgovori na vprašanja:  

 Kako je Kekec preveril, če rumeni mleček zdravi oči? 

 Kje je imela Pehta skrivališče za zdravila? 

 Kako je Kekec ugotovil, katero zdravilo zdravi slepoto? 

 Opiši zvijačo, s katero je Kekcu uspelo pridobiti Volkovo 

naklonjenost. 

 Na kaj je moral biti pozoren Kekec pri uporabi zdravila za Mojco? 

 

 

c) Na povezavi si oglej: 

posnetek filma: https://www.youtube.com/watch?v=yoMlMxOvHRE in  

gledališke igre: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=t5_HHyWAR9U&feature=emb_logo  
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d) REŠI UČNI LIST Z NALOGAMI IN PREVERI SVOJE ZNANJE O SLOVENSKEM JEZIKU. 

1. S pisanimi črkami prepiši lastna imena. Zapiši v zvezek. 

JADRANSKO MORJE, GOTENIŠKI SNEŽNIK, TRŽAŠKI ZALIV, JULIJSKE ALPE, KRANJSKA GORA, MATKOV KOT, 

SAVA BOHINJKA, ILIRSKA BISTRICA, TRG GENERALA MAISTRA, GOSPOSKA ULICA, ŠKOCJANSKE JAME, 

GORENJSKA 

 

2. Popravi besedilo. 

jernej in jošt sta sošolca. anja velikokrat obišče babico marijo, ki stanuje v bevkovi ulici v 

dobu. sosedov pes piki se rad potepa. maja obiskuje osnovno šolo franceta prešerna. 

naročena je na revijo pil. učiteljica mateja kovač me uči angleščino. sošolkina mama je 

francozinja in na šoli uči francoščino.  

 

3. V besedilu podčrtaj samostalnike. 

Sestra je šla na obisk k prijateljici. Nekaj časa sta sedli pred računalnikom, potem pa sta se postavili 

pred knjižno omaro. Vanji je zaigralo srce. Na polici je zagledala dva leksikona, ki sta še posebej 

vzbudila njeno zanimanje. V enem je med mnogimi imeni našla omenjenega svojega očeta. Kako tudi 

ne, saj je znan med znanstveniki po vsem svetu. 

 

4. Podčrtaj besede, za katere misliš, da so pridevniki.  

Veverica je vesela žival. Njeno vitko telo je pokrito z rjavo dlako. Na glavi in okoli ušes ima 

dlakave šopke. Krasi jo dolg metlast rep. Najraje živi v iglastem gozdu. Jeseni si nabere hrane za 

zimske mesece. Gnezdo si splete na visokem drevesu, kjer skoti svoje mladiče. Preganjajo jo 

številni plenilci, najbolj znani sta kuna belica in kuna zlatica.  

 

5. K vsaki od navedenih nadpomenk napiši štiri podpomenke. 

orodje  obrtnik  oblačilo  časopis  pokrivalo 

 

6. Odebeljeno zapisane besede zamenjaj z ustreznimi sopomenkami. 

Otrok je naša največja radost. 

Moder človek bi ravnal drugače. 

Stari oče ima visok krvni tlak, zato mora jemati zdravila. 

Na vigred se je vrnil.  

Učiteljica si je nadela očala in prebrala pravljico. 

Opazoval jo je na skrivaj. 

 

7. V besedilo vstavi predloge, da bo smiselno. 

Miha je odpeljal bolno žival _____ veterinarju. Mihec je šel ____ babico v trgovino. V zvezek je pisal 

račune ______ svinčnikom. Pismo _____ znamko je vrgel v nabiralnik in odšel _____ punci. _____ kolesom 

se je odpeljal ______ Petri in jo presenetil _____ čokolado _____ lešniki. 

 

8. Podčrtaj samostalnike in pridevnike, jih izpiši in jim določi lastnosti. 

Vsako jutro me je na kuhinjski mizi čakala mlečna kaša. Stara mama je sedela na leseni klopci in pletla 

volnene nogavice. Moja mama je zakurila krušno peč in spekla koruzni kruh. Še vroč hlebec smo 

narezali na enake dele in ga z užitkom pojedli. Oče je imel opravka z domačimi živalmi, otroci pa smo 

mu pomagali pri lažjih delih. Ob večerih smo si pripovedovali šaljive zgodbe in pisali domače naloge. 

Rada se spominjam otroških dni. 



Matematika: ČAS, UTRJEVANJE PLOŠČINE in OBSEGA 

1. Zapiši v zvezek:  

 

Čas merimo z napravami, ki jih imenujemo ure in zapišemo s časovnimi 

enotami: sekunda, minuta, ura, dam, mesec, leto, desetletje, stoletje, 

tisočletje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reši naloge v DZ/66. 

 

3. Ponovi znanje o ploščini in obsegu ter reši naloge: 

 

a. Izračunaj obseg in ploščino večkotnika v obliki črke T in kvadrata. Lika sta narisana v 

centimetrski kvadratni mreži. 

 

 

 

 

 



b. Izračunaj obseg in ploščino kvadrata z dolžino stranice 6 m. 

 

 

 

 

 

c. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika s stranicama dolžine 3 dm in 7 dm. 

 

 

 

 

 

d. Izračunaj ploščino in obseg kvadrata. Obrazce in izračune zapiši v zvezek. 

 

a) a = 10 cm   b)   a = 12 dm  c)   a = 3 m   č)   a = 1 dm 2cm 

 

 

e. Izračunaj in dopolni preglednico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika. 

 

a) a = 16 mm   b)  a = 8 dm   c)    a = 8 m  

b = 1 cm         b = 120 cm           b = 2 m 7 dm 

o = ?          o = ?                   o = ? 

p = ?          p =  ?                      p = ? 

 

g. Novakovi preurejajo dnevno sobo. Tla v dnevni sobi imajo obliko pravokotnika dolžine 5 m in 

širine 4 m. 

 Koliko kvadratnih metrov parketa morajo kupiti? 

 Najmanj koliko metrov obrobnih letvic za parket potrebujejo? 



h. Družina Hrovat bo kupila nov parket in obrobne letvice za 

ploskve tal treh sob. 

 Najmanj koliko kvadratnih metrov novega parketa 

potrebujejo? Oglej si podatke na sliki in izračunaj. 

 Najmanj koliko metrov obrobnih letvic za obrobo vseh 

sten v treh sobah potrebujejo? Upoštevaj podatek, da 

so vrata široka približno en meter. 

 

 

 

 

i. Pretvori v izbrano mersko enoto. 

 

 

 

 

j. Kaj je prav? Obkljukaj. 

 

 

 

 

Družba: SLOVENCI SKOZI ČAS: Naselitev Slovanov, Karantanija, sprejem krščanstva U/87 - 89           

1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 87 – 89. 

 

2. Na povezavi prisluhni razlagi o naselitvi Slovanov in Karantaniji:  

https://www.youtube.com/watch?v=bv9D57oWSFw  

 

3. V zvezek prepiši spodnji sestavek o snovi. Ne pozabi pripisati naslova! 

Po letu 550 so se naši predniki naselili na območju zahodnih Alp. Bili so živinorejci in poljedelci, 

ukvarjali pa so se tudi z obrtjo in trgovino. Živeli so v plemenih in verovali v več bogov – bili so 

pogani. Okoli leta 630 je nastala prva slovanska država KARANTANIJA, bila je kneževina. Nahajala 

se je na ozemlju današnje avstrijske Koroške. Njeno središče je bilo na Krnskem gradu na 

Gosposvetskem polju. Karantanske kneze je volilo ljudstvo. Poseben obred ustoličevanja je potekal 

v slovenskem jeziku. Kasneje so Karantanci sprejeli krščansko vero – vero v enega boga, ki so jo širili 

misijonarji. Polagoma so postali odvisni od svojih sosedov – Bavarcev in Frankov. Karantanija je 

obstajala okoli 200 let. 

S krščanstvom pa se je širila tudi pismenost. Najstarejši rokopis so brižinski spomeniki. 
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4. Reši križanko: 

 
VODORAVNO 

 
3. Ljudstvo, ki je iz vzhoda ogrožalo 

Karantance. 

4. Ljudstvo, ki je vdiralo v rimsko državo. 

5. Ime, ki se je uveljavilo za Slovane. 

7. Središče Karantanije (2). 

12. Za Slovane je bila značilna visoka in 

krepka _________. 

14. Kakšne vrste države je bila 

Karantanija? 

15. Vera, ki so jo Slovani sprejeli v času 

Karantanije. 

 

NAVPIČNO 

 

1. Koča, vkopana v zemljo in prekrita 

z dvokapno streho. 

2. Običaji iz predkrščanske dobe (2). 

6. Slovenska država, ki je obstajala 200 

let. 

8. Ljudstvo - naši predniki. 

9. Gorovje, katerega vzhodni del so 

naselili naši predniki. 

10. Obred, v katerem so imenovali 

karantanskega kneza. 

11. Ljudstvo, s katerim so Karantanci 

sklenili zavezništvo zaradi obrambe 

pred Obri. 

13. Več rodov Slovanov se je združevalo 

v _________. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reši kviz in ponovi znanje o Slovanih, Karantaniji in sprejemu 

krščanstva: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z4lp8dw8b4u  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z4lp8dw8b4u
http://www.hervardi.com/images/kamen1.jpg
Martina
Line

Martina
Line

Martina
Line

Martina
Line



Naravoslovje in tehnika: IZ ROK V USTA IN NAPREJ – drugi del U/68 – 69  

1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 68 do 69.  

2. Prepiši v zvezek:  

KAJ IN KOLIKO POJESTI 

Koliko in kakšno hrano potrebujemo je odvisno od starosti, velikosti in aktivnosti. 

Športniki ali ljudje, ki opravljajo težja dela, morajo jesti več hrane,  bogate z 

ogljikovimi hidrati. 

Otroci potrebujejo minerale in beljakovine. Starejši ljudje pa se manj gibljejo, zato 

potrebujejo manj hrane. 

 

KO JE HRANE PREMALO ALI PREVEČ 

V nekaterih deželah hrane primanjkuje. Otroci so podhranjeni in slabo odporni na različne bolezni. 

V drugih deželah pa je hrane dovolj. Pojedo preveč, se enolično prehranjujejo. Postajajo zasvojeni 

s hrano in posledično predebeli. V času odraščanja se lahko pojavijo MOTNJE 

HRANJENJA: anoreksija, bulimija, zasvojenost s hrano, podhranjenost in nekatere druge 

bolezni sodobnega časa (bolezni srca, sladkorna bolezen). Te imajo lahko zelo resne 

posledice, celo smrt. 

Na zdravje vpliva tudi nezdrav način življenja. Zasvojenosti z alkoholom, nikotinom, drogami. 

 

HRANA SE POKVARI 

Živila imajo različno trajnost.  

Večino živil hranimo v hladilniku ali zamrzovalniku. Če jih nepravilno hranimo 

ali ne porabimo pravočasno, se razvijejo mikroorganizmi, ki povzročijo 

plesen, gnitje, žarkost maščob… 

 

RAZLIČNI KRAJI, RAZLIČNI OKUSI 

Ljudje večinoma jemo tisto, kar uspeva v domačem okolju. Zato imajo različne dežele različne 

tipične jedi. Danes veliko hrane uvažamo, zato lahko uživamo tudi hrano, ki ni tipična za našo 

deželo. Slovenska kuhinja ima svoje značilnosti: jedi iz ajde, kranjska klobasa, kisla repa… 

 

3. NALOGA: Razišči, kaj jedo v različnih državah, katere so njihove tipične jedi in v 

čem se razlikujejo od naših. Izberi vsaj tri države. 

 

Šport: Poglej navodila učitelja Boštjana in opravi naloge: http://osdob.splet.arnes.si/5ab/ 

TD KOLO: navodila 

IN SI ŽE NA KONCU! PREVERI, ČE SI VSE NALOGE DOBRO OPRAVIL IN POSLAL UČITELJICI! 
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