
 
Draga petošolka in dragi petošolec!   Dob, 2. 5. 2020 

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

      5. b: metka.vilar@gmail.com  

 

 

Dobrodošel nazaj! Upava, da si preživel lepe prvomajske počitnice in si nabral novih moči za 

šolsko delo doma!  

Navodila tudi v tem tednu ostajajo enaka, dobro jih že poznaš! Čakajo te nove in zanimive 

naloge ter preverjanje znanja.  

V mesecu maju bo potekalo tudi ocenjevanje znanja. Kako in kaj se bo ocenjevalo, boš 

pravočasno izvedel, velja! 

 

Veliko se gibaj na svežem zraku, ne pozabi na kolo, dneve naj ti krajša tudi knjiga! 

 

          In veliko uspeha, razredničarki! 

 

 

 
DOKAZI O UČENJU (kriterij uspešnosti) 

 

Ob zaključku tedna boš svoje učenje dokazoval: 

- pri slovenščini:  POMLADNA TIŠČANJA – odgovori na vprašanja + nadaljevanje zgodbe ali 

list iz Andrejevega dnevnika ali pesem o zaljubljenost, OPIS RASTLINE – miselni vzorec in 

fotografija rastline, 

- pri matematiki: rešen UL + primer tangrama, 

- pri družbi: miselni vzorec o srednjeveških gradovih, 

- pri naravoslovju in tehniki: zapis v zvezku in rešene naloge na UL, 

- pri športu: po navodilih učitelja Boštjana, 

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

8. 5. 2020 do 18. ure. 

 

 

 

 

Slovenščina: 
 
1. V berilu Na krilih besed  (str. 74 – 76) poišči odlomek, ki ga je napisal Slavko Pregel: Pomladna 

tiščanja. Preberi ga in v zvezek za slovenščino: 

 

a) odgovori na vprašanja:  

 Zakaj je Andrej tako raztresen? 

 Kaj pomeni biti raztresen?  

 Kako to, da se Andrej stalno opazuje v ogledalu? 

 Zakaj Andrej ni odgovoril mami, ko ga je spraševala, če bo mleko? 

 Zakaj je segel po kolonjski vodi? 

 V odlomku poišči pretiravanja in jih nekaj izpiši in razloži, zakaj so to pretiravanja. 

 

b) nadaljuj zgodbo z naslovom Zgodilo se je ali zapiši stran v Andejevem dnevniku ali pa 

napiši pesem o zaljubljenosti! 

 

mailto:martina.lipar@os-dob.si
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2. Preberi besedilo OPIS RASTLINE. 

 

 

 

3. Poglej videoposnetek o malem zvončku: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=mO636YpN_vw&feature=emb_title  

 

 

4. Preberi opis rastline NAVADNI JAGODNJAK, podčrtaj ključne besede, reši naloge in v zvezek 

oblikuj miselni vzorec s ključnimi besedami! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis rastline je besedilo, v katerem povemo oz. napišemo, kakšna je zunanjost rastline, tj. iz katerih 

delov je, kako visoka je, kakšne oblike in barve je, kdaj cveti, kje raste, za kaj jo uporabljamo, v 

katero družino spada, katere so njene posebnosti… 

Ključne besede v opisu rastline so lahko: ime rastline, deli rastline, čas cvetenja, rastišče, 

uporabnost, družina, posebnosti. 

Zaporedje ključnih besed v opisu rastline ni določeno, vendar moramo paziti, da jo opisujemo po 

ustreznem zaporedju, npr. podatkov o času cvetenja ne pišemo na začetku, zunanjosti ne 

predstavimo na koncu opisa. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=mO636YpN_vw&feature=emb_title


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga: Na sprehodu ali v okolici svojega doma 

fotografiraj rastlino. Fotografijo rastline in njeno ime:  

- pripni na e-zid, če si iz 5. a, 

- pošlji učiteljici Metki, če si učenec 5. b.  



Družba:  

1. Ustno ali pisno preveri svoje znanje o prazgodovini in starem veku. Pomagaj si 

z učbenikom, zvezkom, učnimi listi in spletnimi povezavami. 

 

 Kaj je zgodovina? 

 Katere zgodovinske vire poznaš?  

 Katera zgodovinska obdobja poznaš? 

 Na katera obdobja delimo prazgodovino? 

 Oblikuj preprost časovni trak in na njem označi glavna obdobja  

zgodovine. Označi tudi trajanja. 

 Opiši kameno dobo. 

 Zakaj ime doba kovin?  

 Razloži pojma pestnjak in horda. 

 Zakaj so se praljudje veliko selili? 

 Kje so si praljudje uredili bivališča, ko so se stalno naselili?  

 Kaj so v prazgodovini delali moški in kaj ženske? S čim so se preživljali? 

 Katere živali je pračlovek lovil v kameni dobi? 

 Kaj je arheologija? 

 Kje hranijo arheološke najdbe? 

 Kdaj je človek odkril ogenj in zakaj je bil ogenj tako pomemben za 

življenje praljudi? 

 Katere arheološke najdbe iz prazgodovinskega obdobja poznaš? 

 Opiši življenje koliščarjev. 

 V katere obdobju so živeli Rimljani? 

 Rimska država je bila zelo obsežna. Utemelji.  

 Kdo je legionar? Opiši ga.  

 V čem so bili Rimljani pravi mojstri? 

 Poimenuj vsaj štiri večja rimska mesta, ki so nastala na našem ozemlju. 

 Kaj je miljnik? 

 Kaj so nam Rimljani zapustili?  

 Opiši šolanje v rimskih šolah.  

 Kaj je Emona?  

 Kakšne oblike je bilo rimsko mesto? Zakaj je bilo obdano z obzidjem? 

 Kaj je forum in čemu je služil? 

 Zakaj je Emona propadla? 

 

Dodatno gradivo za znanja željne glave (prva dva videoposnetka sta v angleščini, a boš s pomočjo 

sličic lahko marsikaj razumel)! Marsikaj lahko najdeš samostojno v domači knjižnici in na spletu! 

Prazgodovina: https://www.youtube.com/watch?v=rLFGra2TiTE  

Rimljani: https://www.youtube.com/watch?v=b9bcohqsTGk  

Radovednih pet: https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5 DRUŽBA – v napredni obliki pod poglavji: 
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2. ŽIVLJENJE V SREDNJEM VEKU (500 – 1500) 

 

 Najprej si preko spletnih povezav oglej kako so živeli v srednjem veku: 

o https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U  

o https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/arhiv/filter?4d=174687213#modal 

o https://www.youtube.com/watch?v=yHughcfloZM  in 

https://www.youtube.com/watch?v=hdwdZs7GcFE  (prispevka sta v 

angleščini)  

 

 Zdaj preberi Življenje v srednjem veku v učbeniku na straneh 80 in 81 ter v zvezek oblikuj 

miselni vzorec o srednjeveških gradovih. V pomoč naj ti bodo iztočnice: 

o Kje so bili zgrajeni srednjeveški gradovi? 

o Kakšno je bilo življenje na srednjeveških gradovih? 

o Kako so živeli plemiči in kaj so počeli? 

o Kako se dneve preživljale grajske gospe in gospodične? 

o Kdo je lahko postal vitez in kako je potekalo njegovo šolanje? 

o Kakšna je bila oprava viteza? 

 

 Če želiš, lahko prebereš tudi spodnje besedilo, ki pripoveduje o življenju na gradu v srednjem 

veku. 

Življenje na gradu 

 

Graščaki so si postavljali gradove z mogočnimi obzidji in stolpi, da bi živeli na varnem pred 

sovražniki. 

Najbolj primeren kraj za zidanje gradu je bil vrh strmega griča. Če ga ni bilo, so nasuli umeten grič 

ali pa skopali okoli gradu globok in širok vodni jarek. Trdno zgrajen grad s sposobnim poveljnikom je 

zdržal večmesečno obleganje. 

Večino gradov so zgradili med 9. in 16. stoletjem, ko so bila vojskovanja pogosta. Sprva so bili 

gradovi majhni in leseni, kasnejši kamniti gradovi pa so bili veliki. V nekaterih je živelo toliko ljudi kot v 

manjšem mestu. 

V gradovih so stanovali plemiči ali graščaki, njihovi vojaki (vitezi) in služabniki (hlapci in dekle), 

duhovnik, pisar in delavci. Plemiči so gospodovali nad zemljo, ki so jo morali obdelovati podložni 

kmetje, imenovani tlačani. Kmetje niso bili svobodni in so morali na grajskih posestvih opravljati 

obvezno neplačano delo – tlako. Koliko desetine (desetina kmetovega pridelka) in tlake je bil vsak 

podložnik ali tlačan dolžan plačati graščaku z delom in dajatvami, je pisalo v posebnih knjigah – 

urbarjih. 

V 15. stoletju so graščaki nalagali kmetom vedno večjo tlako in dajatve, zato so se pričeli kmetje 

upirati v tako imenovanih kmečkih uporih. V deželo pa so neprestano vdirali Turki, jo ropali in 

požigali. 

Na gradovih so v mirnem času prirejali zabave, viteške igre, plese, hodili so na lov, sprehode, pozimi 

je bilo pusto, hladno. Svetili so si z baklami in lojevkami. 

Danes so v gradovih razne muzejske zbirke, galerije, ki prikazujejo življenje naših prednikov. Gradovi 

so naša kulturna dediščina. 

 

Lahko pa si ogledaš tudi film Vitezova usoda, kjer je na zanimiv način prikazano življenje vitezov in 

srednjega veka (napovednik filma: https://tvprofil.com/si/film/1502/vitezova-usoda).  

https://www.youtube.com/watch?v=-2119mUSK6U
https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/arhiv/filter?4d=174687213#modal
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Matematika in likovna umetnost (tangram): 

1. Reši naloge na učnem listu in preveri znanje o delih celote, potenci, številskih izrazih, pisnem 

deljenju ter obsegu. 

 Turistično jamo si je v prvem letu ogledalo 125477 turistov, 

drugo leto 14849 turistov manj kot prvo leto, tretje leto pa 

15096 turistov več kot drugo leto. Koliko turistov je obiskalo 

jamo v vseh treh letih?  

 V vrečki lahko nesemo največ 5 kg teže. Mama je vrečko 

naložila 1 kg in pol kruha, 40 dag sira, 250 g masla, pol kilogram drobtin, 75 dag mesa in 10 

dag salame. Koliko še lahko naloži v vrečko? 

 Marko je 24 dni zbiral papir. Vsak dan je zbral 85 kg papirja? Koliko kg papirja je zbral 

v vseh dneh?  

 Zapiši potenco, ki ima stopnjo 4 in osnovo 8. Kolika je vrednost potence? 

 V dvorani je 400 sedežev. Na prireditev je prišlo 5 skupin po 21 otrok, 3 

skupine po 24 otrok in 7 skupin po 17 otrok. Koliko sedežev je ostalo praznih? 

Zapiši številski izraz in izračunaj.  

 Petina vrvice meri 16 cm. Kako dolga je vrvica? 

 V košari je bilo 360 tenis žogic. Dve devetini žogic se je že izgubilo. Koliko 

žogic nam je še ostalo?  

 Na letalu se je peljalo 158 potnikov. Tretjina sedežev je bila prazna. Koliko potnikov se lahko 

pelje na letalu?  

 Izračunaj in preizkusi: 

49 665 : 21 =     82 016 : 32 =    374 827 : 59 =                                                                                    

467 039 : 19 =    138 589 : 43 =    311 202 : 51 =                                                                                

 Izračunaj koliko metrov zidu so v starem veku postavili Rimljani okoli Emone. Emona je imela 

obliko pravokotnika s stranicama dolgima 520 in 430 metrov. Pri tem zanemari odprtine za 

vrata na vsaki nebesni strani. 

 Pred Majevo stolpnico je otroško igrišče pravokotne oblike. Njegova dolžina je 13 m, širina pa 9 

m. Koliko metrov ograje so potrebovali, da so ga ogradili? Nariši skico. 

 Učilnica je dolga 24 m in široka 17 m. Koliko meri obseg učilnice? Koliko paličic 

bi potrebovali, če želimo učilnico obrobiti z njimi? Paličica je dolga 25 cm.  

 Obseg  pravokotnega vrta meri 32 m. Ena stranica meri 10 m. Koliko meri druga 

stranica? Nariši skico. 

 Marko živi v stolpnici, katere tloris je kvadratne oblike, stranica pa je dolga 15 m. Janko stanuje 

v bloku pravokotne oblike, ki je dolg 20 m in širok 12 m. Manja je doma v hiši, katere obseg je 

34 m, širina pa 7 m.  

 Izračunaj obseg Markove stolpnice in Jankovega bloka ter dolžino 

Manjine hiše. 



 Jankovo muco je lovil sosedov pes. Trikrat sta tekla okoli Jankovega bloka. Koliko metrov 

sta pretekla?  

 Manja ima za hišo vrt v obliki kvadrata, katerega stranica je dolga 5 m. Kupila je 16 m 

žičnate ograje. Ali bo z njo lahko ogradila vrt? Nariši skico. 

oseba MARKO JANKO MANJA 

podatki 
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 V stanovanju poišči 4 zanimive predmete in izmeri njihov obseg. Napiši ime predmeta, nariši 

skico in napiši, koliko meri njegov obseg.  

 

 

 

 

 

 

 



2. TANGRAM je stara kitajska igra - sestavljanka, ki vsebuje sedem 

geometrijskih likov. Z njimi sestavljamo različne figure, pri čemer 

moramo uporabiti vseh sedem kosov, ki se ne smejo prekrivati. 

Izvor igre opisujejo različne legende. Po eni od njih naj bi služabnik 

kitajskega cesarja po nesreči razbil dragoceno in krhko keramično 

ploščo. V paniki naj bi jo skušal zložiti nazaj v kvadrat, pri tem pa je 

ugotovil, da lahko z deli sestavi različne figure.  

 

Izreži tangram, ki ga sestavlja sedem 

likov. Vsi skupaj pa tvorijo kvadrat. 

Drži?! Poskusi oblikovati različne 

figure tako, da vedno uporabiš vseh 

sedem likov. Vsaj eno figuro prilepi v 

zvezek. 

 

Če tangrama ne moreš natisniti, ga 

naredi sam. Tu so navodila: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9HGnrmdrEU  

Poskusi oblikovati različne figure! 

 

Lahko pa poskusiš igro tangrama na 

spletu: 

https://www.abcya.com/games/tangrams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sestavljanka&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/7_(%C5%A1tevilo)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geometrijski_lik
https://www.youtube.com/watch?v=R9HGnrmdrEU
https://www.abcya.com/games/tangrams


Naravoslovje in tehnika: Voda za rastline in živali U/59 – 61 

 
Ogromno stvari o vodi že veš. V četrtem razredu si spoznal, kako po telesu 

potuje hrana, zdaj pa je na vrsti pot vode.  

1. Preberi celotno poglavje v U/59 – 61 

2. V zvezek zapiši naslov: Voda za rastline in živali ter prepiši besedilo: 

 

Vsa živa bitja (rastline, živali in človek) na Zemlji potrebujemo vodo. Z vodo potujejo po žilah 

rastlin in živali različne snovi, ki so raztopljene v njej. Kopenske rastline črpajo vodo s koreninami, 

živali in ljudje pa jo dobimo v telo s shrano in pijačo. Rastline vodo izločajo skozi liste (listne reže), 

ljudje s potenjem, dihanjem in sečem, živali pa jo izločajo na različne načine.  

 

3. Reši naloge: 

 

a) S pomočjo preglednice ugotovi, približno koliko vode je v 

tvojem telesu.  

Matjaž je star 11 let in tehta 40 kilogramov. Približno koliko vode je v 

njegovem telesu? Obkroži. 

 20 litrov 

 30 litrov 

 7 litrov 

 

 

b) Preberi in dopolni besedilo. V pomoč so ti besede: kri, prebavni 

cevi, urin, debelega črevesa, odvečnimi, prečisti, žilah, ledvica. 

 

Voda, ki smo jo zaužili s hrano in pijačo po _______________________ potuje do _______________________, 

kjer se  vsrka v _____________. Kri po ______________ teče do vseh delov telesa, tudi v ________________. V 

ledvicah se kri ________________. Večji del vode se ponovno vsrka nazaj v kri, manjši del vode z 

________________ snovmi pa se izloči kot ___________. 

 

c) Preberi spodnje trditve in z zeleno barvo podčrtaj pravilne, nepravilne pa prečrtaj z rdečo in jih 

popravi. 

 Naše telo vsebuje približno 35% vode. 

 Pri znojenju se telo hladi. 

 Brez vode ni življenja. 

 Vse živo je iz vode. 

 Voda med okoljem in živimi bitji nenehno kroži.  

 Z znojenjem izločamo ogljikov dioksid iz telesa. 

 Večina odvečnih snovi se iz telesa izloči z vodo preko kože. 

 Odrasel človek naj bi dnevno popil 2 litra tekočine. 

 Dehidracija pomeni pomanjkanje tekočine v telesu. 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1393/1393-6.png


d) Preberi besedilo in dopolni manjkajoče besede. Izbiraj med: vodo, korenin, ozračje, 

mineralne, črpati, žilah, liste, izhlapeva, črpajo. 

Korenine ________________ vodo, v kateri so raztopljene _______________________ snovi. Voda z 

mineralnimi snovmi se po ___________________ pretaka iz ____________________ v ________________ in 

druge dele rastlin. Voda iz rastline _______________ skozi liste. Ker rastlina izgublja ____________, jo 

mora s koreninami neprestano ________________ iz tal. Iz rastline se voda vrača v ________________. 

e) Na podlagi grafa reši naloge. Podčrtaj pravilno trditev. 

 Največji delež vode vsebuje paradižnik. 

drži  ne drži 

 Delež vode v krompirju je večji od 

polovice. 

drži  ne drži 

 Delež vode v koruzi je manjši kot v grahu. 

drži  ne drži 

 Les ne vsebuje vode. 

drži  ne drži 

 Lubenica vsebuje večji delež vode kot 

paradižnik. 

drži  ne drži 

 

f) Dopolni opis poti, po kateri je potovala voda, ki jo je pes Čarli popil. Ustrezno besedo izberi 

med naslednjimi: urin, kri, požiralnik, odvečne, prečistile, vode, debelo.  

 

Čarli je dobil vodo v svoje telo s pitjem le-te in s hrano. Iz ust je šla voda v 

________________, želodec, tanko in  ______________ črevo. Na tej poti je 

večji del _________________ vstopil v krvne žile, manjši del pa se je izločil skozi 

zadnjično odprtino. __________________ je tekla po krvnih žilah, ki so 

sklenjene in razporejene po celotnem telesu. Ledvice so _______________ kri 

in omogočile izločanje ______________ vode in drugih odvečnih snovi iz telesa. Čarli je lulal. Vodo, 

ki se tako izloča, imenujemo ______________.  

Še zanimivost. Kamela je žival, ki je izrazito prilagojena za bivanje v suhem okolju 

(puščavi). Tam so temperaturne razlike med dnevom in nočjo tudi do 50 0C. Kamela 

ima to sposobnost, da podnevi svojo telesno temperaturo dvigne na 41 0C. S tem 

zmanjša znojenje in izgubljanje vode. Ponoči, ko se temperature spustijo tudi do 0 0C, 

pa toploto oddaja v okolje in se tako ohladi na 37 0C. Enogrba kamela ima 

sposobnost, da lahko pri veliki izgubi vode iz telesa v desetih minutah popije do 140 l 

vode.  

 

Za vedoželjne: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1340/index.html od strani 178 - 194 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1340/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1340/Slika1.1.png
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnaan8qXTAhWBWBQKHfmoDFAQjRwIBw&url=http://worldartsme.com/dalmatian-dog-clipart.html&bvm=bv.152479541,d.ZGg&psig=AFQjCNHQuncr4tr7I5RVxp4vrmYFRgN5XQ&ust=1492326052362081
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLvNHK86XTAhXMtxQKHUr9A4kQjRwIBw&url=http://camel-clipart.clipartonline.net/&bvm=bv.152479541,d.ZGg&psig=AFQjCNEkLpSh0z5xhgWnJtPZGAQ1mNKZPQ&ust=1492326460282423


Gospodinjstvo: TEKSTILNI IZDELKI V DOMU 

Tekstil je izraz, ki ga pogosto uporabljamo in se z njim srečujemo 

vsak dan. Obleka je najbolj razširjen tekstilni izdelek (izdelek iz 

blaga). A v svojih domovih najdemo še druge tekstilne izdelke. 

Tekstil uporabljamo pri športnih dejavnostih, v gradbeništvu, 

poljedelstvu in v industriji, lahko pa tudi pri negi in zdravljenju. 

Naloga: V svojem domu poišči in razišči, kje vse uporabljate 

tekstil in zapiši v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbena umetnost: ZEMLJA PLEŠE 

Od veselja ob dnevu Zemlje (22. april), je tudi sama Zemlja zaplesala. 

- Oglej si ples na to pesem, potem pa še sam naredi koreografijo in zapleši. Posnetek plesa si 

poglej na spodnjem posnetku: https://youtu.be/zRq5Tsnpx1g  

- Zdaj si pa še ti na vrsti, da ustvariš svoj ples po svoji želji. Nič ni narobe, vse 

je prav. Pomembno je, da se čim bolj sprostiš in uživaš ob glasbi ter se 

zazibaš ob ritmih. Seveda, se s svojo glasbeno točko predstavi svoji družini. 

Veliko plesno- glasbenega ustvarjanja. 

 

Šport:  

Pogledaš navodila učitelja Boštjana in opraviš naloge: http://osdob.splet.arnes.si/5ab/  

 

 

 

 

 

 

BRAVO, PRIŠEL SI DO KONCA! LEP KONEC TEDNA! 

https://youtu.be/zRq5Tsnpx1g
http://osdob.splet.arnes.si/5ab/

