
 
 

 

Dragi petošolec in draga petošolka!  Dob, 9. 5. 2020 

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

      5. b: metka.vilar@gmail.com  

 

 

 

Pred teboj je izbor novih in zanimivih nalog. Pri delu se čim bolj potrudi, ne pozabi na vmesne 

odmore in malico! Zagotovo Ti bo uspelo!  

 

Lao Tse je nekoč zapisal: »Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča!« Drži to tudi zate?! 

 

Uspešno delo, razredničarki 

 

 

 
DOKAZI O UČENJU (kriterij uspešnosti) 

 

Ob zaključku tedna boš svoje učenje dokazoval: 

- pri slovenščini:   

                         - priprava na GOVORNI NASTOP – miselni vzorec ali druga oblika zapisa 

izbrane rastline,  

                         - prismuknjen staroljubljanski recept z rimami ali pesem o stari obrti. 

- pri matematiki: rešen UL + naloge v DZ/72 - 75, 

- pri družbi: prepis besedila v zvezek Iz življenja v mestih in rešene naloge na UL, 

- pri naravoslovju in tehniki: prepis ali prilepljeno besedilo v zvezku in rešene naloge na UL 

in plakat življenskega okolja, 

- pri športu: po navodilih učitelja Boštjana, 

- pri likovni umetnosti: fotografija izdelanega srednjeveškega gradu, 

- gospodinjstvo: zapis o pranju prerila, 

- glasbena umetnost: fotografija koncertnega lista  in čim hitreje poslan posnetek pesmi 

(samo za 5. b), 

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

15. 5. 2020 do 18. ure. 

 

 

 

Slovenščina: 

1. V preteklem tednu si spoznal opis rastline. Izberi eno od 

naštetih rastlin: REGRAT, TULIPAN, ČEŠNJA, VRTNICA ali SMREKA ter s 

pomočjo ključnih besed pripravi miselni vzorec ali drugo obliko 

zapisa za GOVORNI NASTOP. Obvezni del govornega nastopa so 

ime rastline, družina, deli rastline, čas cvetenja, rastišče, uporabnost, posebnosti. 

Svoj govorni nastop posmami (slika in glas) in pošlji učiteljici na e-naslov, najkasneje 

do torka, 12. 5. 2020.  
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2. Zdaj pa k pekom v stari srednjeveški Ljubljani. 

 

- Na posnetku si oglej, kako so peke nekoč namakali v Ljubljanici: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5Dba6Y4uxI  

 

- Preberi sestavek o goljufivih pekih.  

V srednjeveški Ljubljani so Ljubljančanom kruh pekli peki. 

Cena kruha se v tistem času ni smela spreminjati; kolikor se je namreč podražilo žito, 

toliko manj je tehtal hlebec. Ob kruharni je bila mestna tehtnica in tržni nadzorniki  

so vsak teden preverjali težo kruha. Vsak pek je moral svoje hlebce označiti s svojim 

znamenjem. Le tako so namreč odkrili, kdo je goljufal!  

A kljub strogim kaznim se je to pogosto dogajalo. Če so nepoštenega peka odkrili, ga je najprej 

čakala denarna kazen, šele v drugo javno kaznovanje. Pek je moral na tržni dan, ko je bilo največ 

ljudi, nekaj ur presedeti na sramotilni klopi pred kruharno. Kogar to ni izučilo, je čakalo posebno 

tehtanje. Z napravo, imenovano potapljalka, nekakšnim jerbasom, v katerega so zaprli peka in ga 

namakali v Ljubljanico.  

 

- Preberi pesem Nika Grafenauerja Peki v berilu na strani 98 in 99 in ustno odgovori na 

vprašanja: 

 

 Kdo vse je živel v stari Ljubljani? 

 Kateri peki so bili najbolj čisti?  

 Kakšen kruh so pekli v stari Ljubljani? 

 Kaj je počel pošten pek? 

 Kaj se je zgodilo, ko so si peki razvneli domišljijo? 

 Koliko so peki zaslužili, če so kruh prodajali »zastonj ali za dober 

tek«? 

 Kdaj rečemo, da kakšen človek vzhaja (kot testo)? 

 Zakaj se še danes ob polni luni njihov obraz sveti v reki? 

 Koliko kitic ima pesem? In koliko verzov? 

 Poišči rimane dvojice besed. 

 Katere besede se v pesmi ponavljajo? 

 Dopolni poved, da se bo rimala z napisano vrstico in bo smiselno: 

Kdor se napoka toplega kruha, 

 Staroljubljanski peki so spekli, karkoli ste jim rekli. Kaj bi ti prosil peke, da bi ti spekli? 

 Pobrskaj po spominu in poišči nekaj pravljic in pesmi, v katerih ima kruh posebno 

vlogo. 

 

- Spremeni se v peka in si izmisli kak prismuknjen staroljubljanski recept. Poskusi ga zapisati v 

rimanih besedah ali pa zapiši pesem o stari obrti. Ne pozabi na rime. 

 

 

Matematika: PLOŠČINA  

1. Ponovi znanje obsega in reši UL. 

https://www.youtube.com/watch?v=a5Dba6Y4uxI


 



2. Oglej si posnetek učiteljice Nine o ploščini: 

https://www.youtube.com/watch?v=FALgismi9ms&fbclid=IwAR0ZuAIVV9aQE503TFaAwDsNe-8Yyknm76XjBPGyUKdMcMlb8mxDqohx6Ik  

Ploščino merimo tako, da lik tlakujemo z enotami. Mersko število enot pove, koliko enot 

je potrebno za tlakovanje lika. 

 

3. Oglej si primere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liki so lahko različnih oblik, ploščina pa je enaka. 
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4. Reši naloge v DZ od strani 72 do 75. 

 

5. Naredi naloge na spletni stani https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/obseg_ploscina_5_6.html  

 

Družba: IZ ŽIVLJENJA V MESTIH U/82, 83 

1. V učeniku na strani 82 in 83 preberi besedilo in v zvezek za družbo prepiši besedilo v spodnji 

preglednici. 

 

Prva mesta so nastala ob pomembnih VODNIH 

ali KOPNIH poteh. Pogosto so bili v bližini tudi 

gradovi. Zaradi varnosti so mesto obdali z 

obzidjem. 

V srednjeveških mestih so živeli bogati 

meščani, obrtniki in trgovci, vojaki. Tem so služili 

hlapci in dekle. V mesto so prišli tudi berači. 

Osrednji del mesta je bil mestni trg z mestno hišo, zvonikom in vodnjakom. Vsako mesto pa je 

imelo svoj grb in mestni pečat. 

Pritličje mestnih hiš je bilo namenjeno trgovski ali obrtni delavnici, v prvem nadstropju so bili 

bivalni prostori lastnika hiše, na podstrešju pa so spali vajenci in služinčad. 

Delovni dan meščana je trajal cel dan (od jutra do večera). 

Pomemben dan v mestu je bil tržni dan. Takrat se je v mestu na glavnem trgu trgovalo. V mesto 

so prišli tudi kmetje, ki so prodajali svoje izdelke. V času tržnih dni je veljal tržni mir. 

V mestih so imeli veliko težav z odpadki. Zaradi umazanije so mesta pogosto zajele nalezljive 

bolezni. Najhujši med njimi sta bili kuga in gobavost. 

 

2. Preberi še zanimivosti o CEHIH in si oglej prispevek o srednjeveškem obrtniku. 

Cehi so bili obrtniki iste stroke. Imeli so svoj pravilnik in svoje cehovsko znamenje. 

Ker so bili v srednjem veku ljudje večinoma nepismeni, so imele trgovine in obrtne delavnice 

namesto napisov znak (izvesek), ki je predstavljal njihovo dejavnost. 

 

Delavnica ceha - čevljarja Bruna: https://www.youtube.com/watch?v=1OYDJLFKiCg  

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/obseg_ploscina_5_6.html
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 Cehovska znamenja - Iz uganke poskušaj ugotoviti, za katero obrt gre in poveži znake z 

ustreznimi obrtmi. 

 
 
 
 
 

 
 

3. Reši naloge: 

 

 Kaj od naštetega je bilo mogoče kupiti na srednjeveški tržnici? Obkroži. 

žito moka keramika računalnik suho robo platno 

sir                   avto           traktor ribe kavbojke video igrice                     

                   

 S čim so kupljeno blago plačevali? Prečrtaj napačne trditve. 

z denarjem    s kreditno kartico         z drugim blagom  s čeki         z zlatom  

 



 Odgovori, kaj pomeni: tržni dan, semanji dan, epidemija, kuga? 

 

 Dopolni:  

 

O semanjih in tržnih dnevih: Večja mesta so imela tržni dan ________________ na teden, manjša pa 

redkeje. Tržni prostor je bil na večjem ___________________, tam so trgovali. Kmetje so prinašali 

pridelke in živino, obrtniki pa svoje _____________________ iz usnja, gline, železa in lesa.  

O meščanski hiši: Pritličje meščanske hiše je bilo namenjeno _________________. Tam so bila tudi 

skladišča. V prvem nadstropju je bilo _________________, bivališče za _______________. Na podstrešju 

so spali ___________________________________________________________________________________. 

 

 

 Z rdečo barvico označi trditve, ki so značilne za srednjeveško mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovje in tehnika: ŽIVLJENSKI PROSTOR U/62 – 64  

1. Preberi celotno poglavje v U/62 – 64 

 

2. V zvezek zapiši naslov: Življenski prostor ter prilepi ali zapiši povzetek besedila iz učbenika: 

Življenjski prostor (okolje) je prostor, v katerem živijo rastline in živali. Na našem planetu je veliko 

življenjskih prostorov, ki se med seboj razlikujejo po prebivalcih.  

Vsa živa bitja za življenje potrebujejo kisik. Delež kisika v zraku je veliko večji kot v vodi. Zato 

organizmi sprejemajo kisik iz vode in zraka na različne načine.  

Živali in rastline, ki živijo v vodi, se razlikujejo od tistih na kopnem 

Nekatere živali na kopnem imajo močno ogrodje, ki drži telo pokonci. Če ogrodja nimajo, imajo 

močne mišice in notranjo tekočino, ki daje telesu oporo. Pred izsušitvijo jih ščiti koža. Pri vodnih 

živalih je oblika telesa prilagojena gibanju v vodi. Večina vodnih živali nima trdnega ogrodja, zato 

lahko plava ali lebdi v vodi. Njihova koža je sluzasta ali luskasta. 

Kopenske rastline so s koreninami pritrjene na podlago. Stebla nosijo liste in cvetove. Pred izsušitvijo 

se varujejo na različne načine (z dlačicami, trni, mesnatimi listi). Vodne rastline so lahko pritrjene na 

dno ali pa prosto plavajo. Nimajo trdnih stebel in ne potrebujejo zaščite pred izsušitvijo. 

 



3. Reši naloge: 

- Življenska okolja lahko razdelimo na naravna 

in umetna. Umetna so tista, ki jih je človek 

spremenil za svoje potrebe (pridelava 

hrane, naselitev). Z zeleno barvo pobarvaj 

naravna  okolja, z rdečo pa umetna. 

 

- Kako lahko živa bitja sprejemajo 

kisik? Zapiši vsaj tri primere.  

 

- Kako z drugo besedo imenujemo 

živa bitja? 

 

- Izberi si eno (lahko najljubše) 

življensko okolje in oblikij plakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šport: 

Poglej navodila učitelja Boštjana in opravi naloge za MET ŽVIŽGAČA: 

http://osdob.splet.arnes.si/5ab/ 

 

 

Likovna umetnost: SREDNJEVEŠKI GRAD  

- Izdelaj pravi srednjeveški grad. Lahko ga izdelaš iz odpadnega materiala, 

lego kock ali uporabiš kaj drugega. Pri ustvarjanju pomisli na dele gradu.   

Za tiste brez idej: https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/arhiv/filter?4d=174686403#modal  

 OCENJEVANJE izdelka za vse tiste, ki nimate ocene oziroma s preteklo oceno pri 

likovni umetnosti niste zadovoljni!!! 

 

http://osdob.splet.arnes.si/5ab/
https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/arhiv/filter?4d=174686403#modal


Gospodinjstvo: ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV – pranje perila 

1. Preberi besedilo o čiščenju tekstilnih izdelkov. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Razišči, kako v vašem gospodinjstvu čistite oz. perete perilo. V 

zvezek za gospodinjstvo  zapiši, kdo skrbi za pranje perila in kako to 

poteka pri vas (upoštevaj pot od umazanega do zloženega perila v 

omari). Zapiši in poimenuj tudi pripomočke. 

 

Glasbena umetnost: UMETNOSTNA GLASBA (+ LJUBLJANSKE 

RAZGLEDNICE za 5. b) 

- V SDZ preberi str. 69, reši str. 70 in na strani 71 ustvari najbolj 

nenavaden koncertni list. Fotografijo koncernega lista pošlji svoji 

učiteljici glasbe.  

- v interaktivnem gradivu pod naslovom UMETNOSTNA GLASBA reši 

nalogi, ki jih nakazuje svinčnik. 

DODATNO za učence 5. b: OCENJEVANJE PESMI!!! 

- Dobro se nauči eno izmed pesmi Ljublnanske razglednice, se 

posnami in čim prej pošlji učiteljici. Za dober nastop, te čaka 

lepe ocena! 

 

 

 

 BRAVO, PRIŠEL SI DO KONCA! LEP KONEC TEDNA! 


