
PLAN DELA ZA 3. teden (30. marec – 3. april 2020) za 5. a in 5. b   Dob, 27.3. 2020 

Dragi petošolec, draga petošolka! 

Za teboj je že drugi teden dela in našega druženja na daljavo. 

Navodila ostajajo enaka – naloge si preko tedna razporedi po želji. 

Oblikuj tak razpored, da boš do konca tedna opravil vse naloge.  

TVOJE DELO JE OBVEZNO! Čim več dela opravi samostojno in 

starše prosi za pomoč, le v primeru, če česa ne razumeš! Lahko pa se 

obrneš na naju in skupaj bomo našli rešitev.  

Opravljeno delo fotografiraj, lahko ga tudi posnameš in s pomočjo staršev pošlješ na e-naslov 

učiteljice. Nekateri to že odlično obvladate! Če pa tega ne znaš, nič hudega, boš vse pokazal v 

šoli, potem, ko se vrnemo! 

Uspešno delo, zagotovo ti bo uspelo! Imej lep teden. 

In pazite nase ter na Vaše bližnje. Ostanite zdravi!    Učiteljici Martina in Metka 

     

Še e-naslova, kamor pošlješ vprašanja ali pa delo, ki si ga opravil! 

- 5. a: MARTINA LIPAR, martina.lipar@os-dob.si  

- 5. b: METKA DIMNIK VILAR, metka.vilar@os-dob.si  

Slovenščina:  

1. V tem tednu boš pri slovenskem jeziku pisal dnevnik pet dni. 

Najprimerneje je, da zapis narediš zvečer v zvezek za 

slovenščino. Z mislimi preletiš zanimivosti, ki si jih ta dan doživel in 

jih zapišeš v dnevnik. Lahko zapišeš nekaj misli o knjigi, ki si jo 

prebral, svoje vtise o oddaji, ki si si jo ogledal, prijetno 

preživljanje s tvojimi družinskimi člani ali pa celo kakšno skrivnost. 

Kaj boš v dnevnik zapisal je tvoja izbira, zapis pa naj vsebuje vsaj deset lepih povedi. Ne 

pozabi na kraj in datum. 

 

2. Spodaj preberi Kaj je televizijski spored in iz starega časopisa 

ali revije prilepi primer TV sporeda. Lahko ga tudi prepišeš ali 

natisneš.  

 Izberi eno oddajo in si jo oglej. V zvezek zapiši: naslov 

oddaje, kdaj in na katerem programu je bila na 

sporedu ter kratko vsebino.  

Še opozorilo: »Gledanje televizije je potrebno načrtovati, da 

vemo, kaj si bomo ogledali in zakaj. S tem tudi preprečimo, 

da bi nas prižgana televizija zasvojila«! 

 

Moj dnevnik 
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3. Zopet ti v branje ponujava knjigo. Tokrat knjigo Ferija Lainščka: MISLICE z desetimi 

pravljicami.  Najdeš jo na naslednji povezavi: http://shrani.si/files/ferilainsco0ll.pdf.  

 Ugotovi, katero pravljico smo pri pouku že obravnavali in zapiši njen 

naslov. 

 Preberi vsaj eno pravljico in zapiši njeno strnjeno obnovo. Po koncu 

obnove zapiši ali ti je bila pravljica všeč in utemelji svoje mnenje. 

 Na tej spletni strani pa najdeš tudi nekaj zvočnih posnetkov teh 

pravljic:  http://www.ferilainscek.si/novice/feri-lainscek-mislice-deset.html. 

Najljubšo predvajaj svoji družini in jih po koncu preseneti s 

PANTOMIMO. Namig: na listke napiši glavne like iz pravljice, te 

naključno izvlecite in prikažite samo z gibi. 

Matematika: 

1. Še vedno vsak dan vadi pisno deljenje! Zapiši vsaj 3 račune pisnega deljenja in napravi 

preizkus. Poskusi deliti na kratek način. Nekateri ga uporabljate že od vsega začetka! 

2. Reši besedilne naloge, ki jih ne rabiš prepisovati v zvezek. Zapiši le račun in odgovor. Lahko 

pa si jih natisneš, če imaš to možnost! 

MATEMATIČNI PROBLEMI  (pisno deljenje)    

1. V mehanični delavnici so se pohvalili, da so zamenjali 8724 zimskih pnevmatik 

(zimske gume) za letne. Koliko avtomobilom so zamenjali pnevmatike, če so vsakemu zamenjali vse? 

2. Slovenska planinska pot je dolga 599 km. Jože in njegov sin sta se odločila, da bosta vsak dan prehodila 30 

km. Koliko dni bosta hodila? Koliko metrov jima bo ostalo za zadnji dan? 

3. Aleš se težko spravi k branju knjige, zato si je naredil načrt, da bo tri dni v 

tednu bral po 20 strani. Kateri teden bo končal z branjem, če ima knjiga 375 

strani? 

4. Tina je imela album, v katerem je bilo 9562 sličic. Na vsaki strani je bilo 

prilepljenih 14 sličic. Koliko strani ima album? 

5. V tovarni so 15 ton oglja za žar razdelili v vrečke po 12 kg. Koliko vrečk so napolnili? 

6. V cisterni je bilo 150 hl mleka. Napolnili so 75 večjih enakih posod. Koliko litrov mleka je bilo v eni posodi? 

7. Šolsko prireditev so izvedli v večji dvorani, kjer je v vsaki vrsti 75 sedežev. Prireditev je 

obiskalo 1431 ljudi. Vsi sedeži so bili zasedeni, peščica pa je morala stati. Koliko je bilo 

vrst in koliko obiskovalcev si je stoje ogledalo prireditev? 

8. Katero izmed števil 1634, 600 in 76 je večkratnik števila 24? Kako si to ugotovil? 

9. Kolesarja sta povedala, koliko časa sta kolesarila po 22 km dolgi poti. Jaka je za pot 

potreboval 6 ur in 17 minut, Tine pa 380 minut. Kdo je potreboval manj časa? Koliko 

manj?  

10. V gradbenem podjetju so nameravali popraviti 3375 m dolgo cesto. Delo so opravljali 25 dni in vsak dan 

popravili enako dolžino poti. Koliko metrov ceste so popravili na dan? 

11. V velikem parku so 12584 čebulic tulipanov posadili v 26 gredic, v vsako gredico enako število. Koliko 

čebulic je bilo v vsaki vrstici?  

12. Poveži račun s pravilnim rezultatom: 

  

 

1hl = 100 l  

 

 

 

 

3200 : 40 8 

36585 : 45 80 

1600 : 200 160 

1568 : 98 16 

4960 : 31 813 
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Družba: 

1. Tudi tokrat je tvoja naloga raziskovalna, saj boš preko različnih virov brskal 

o RIMLJANIH. Veliko o njih si izvedel že na KD o EMONI. 

Izdelaj plakat ali miselni vzorec in nanj zapiši: kdo so bili Rimljani, kdaj so 

živeli, po čem so bili znani, kako so se imenovali vojaki (vojska), kakšna 

mesta so imeli, kako so se oblačili in kaj so jedli, kdo je hodil v šolo, kako 

je potekal rimski vsakdan… 

Podobno kot prejšnji teden na plakat/miselni vzorec zapiši  le ključne besede in ga slikovno 

olepšaj. Na spodnji rob zapiši tudi vire.  

2. Vadi za kolesarski izpit, tako teorijo kot praktične vsebine, saj bomo ob vrnitvi v šolo verjetno 

že imeli pogoje za opravljanje izpita. Ponovi prometne znake, 

križišča, vključevanje v promet (priprava kolesa, pogled levo nazaj, 

izteg leve roke, ponoven pogled nazaj in v primeru, da za teboj ni 

nikogar, spelješ; zavijanje levo in desno…). V pomoč ti je lahko že 

poznana spletna stran, kjer si vadil za teoretični del kolesarskega 

izpita: https://skupnost.sio.si/course/search.php?search=kolesar  

3. Če bo dovoljeno in če te bodo spremljali starši, lahko opraviš nekaj voženj s kolesom. Takrat 

ne pozabi na ČELADO!  

Naravoslovje in tehnika:  

1. V učbeniku preberi učno snov: Vremenski pojavi U/52-54 in v zvezek zapiši odgovore na 

vprašanja. 

 Kdo je meteorolog in kaj je njegovo delo? 

 Kdaj se pojavljajo nevihte? 

 Kaj opazujemo pri vremenu in kaj merimo? 

 Zakaj nastajajo vetrovi? 

 Kaj vpliva na smer vetrov v višinah? 

 Kaj nosijo s seboj višinski vetrovi? 

 Kje lahko opazujemo premikanje oblačnih 

vrtincev? 

 Kaj lahko povzročajo velikanski zračni vrtinci v 

Srednji Ameriki in na jugu Azije? 

 Na podlagi česa izdelajo vremensko prognostično karto? 

 Kaj na vremenski karti pomenita oznaki A in C? 

 Kako so na vremenski karti označene vremenske fronte? 

 

2. Cel teden (7 dni) boš opazoval vreme in v 

zvezek narisal preglednico. Vanjo boš 

zapisoval ugotovitve. V pomoč ti bo 

vremenska napoved pri poročilih na TV ali 

radiu, spletne strani o vremenu in lastno 

opazovanje vremena. 

 

 

 

OPAZOVANJE VREMENA (datum) 

DAN IN DATUM           

TEMPERATURA (min/max)           

ZRAČNI TLAK           

HITROST IN SMER VETRA           

PADAVINE           

OBLAKI           

SIMBOL           

https://skupnost.sio.si/course/search.php?search=kolesar


Gospodinjstvo in likovna umetnost: 

1. V tem tednu boš postal strokovnjak v 

pripravljanju in pospravljanju mize za vse 

obroke. Tvoja naloga je, da vsaj en dan v tem 

tednu poskrbiš za pripravo in pospravljanje 

mize za vse obroke. Prvi dan naj ti pri tem 

pomagajo starši, potem pa le opazujejo in 

ocenjujejo (dobili bodo ocenjevalni list). To bo 

tudi del ocene, zato se splača potruditi!  

2. Mizo okrasi s pogrinjki. Pomagaj si s posnetki 

na spletu: https://www.youtube.com/watch?v=1N6UzwejIfs ali 

https://www.youtube.com/watch?v=XbbvtyiODBk ali 

https://www.youtube.com/watch?v=VWf-SCuStVk. 

3. Samostojno ali s pomočjo staršev speci vaše priljubljeno pecivo in v zvezek zapiši recept 

zanj. Fotografiraj postopek peke in pošlji učiteljici. Pa 

dober tek! 

4. Še naprej vztrajaj in staršem pomagaj pri gospodinjskih 

opravilih.  

Če nimaš ideje za peko peciva, imaš tukaj recept za enostavno 

JOGURTOVO PECIVO, kjer tehtanje ni potrebno! 

Sestavine: 

1 lonček jogurta (navaden ali sadni) 

2 lončka sladkorja 

1 vrečka vanilijevega  sladkorja 

3 lončki moke 

1 vrečka pecilnega praška 

1 lonček 

olja 

2 jajci 

poljubno 

lahko 

sadje 

(sveže, vloženo, zamrznjeno) 

 

Postopek: 

Vse navedene sestavine, razen sadja, 

dodamo v večjo posodo in jih z električnim 

mešalnikom ali kuhalnico dobro 

premešamo, da dobimo gladko testo brez 

grudic. 

Testo vlijemo v pekač, ki smo ga obložili s 

papirjem za peko in po vrhu potrosimo ali 

razporedimo poljubno sadje (marelice, 

breskve, češnje, borovnice, maline ipd.). 

Pecivo pečemo 35-40 minut v pečici, ogreti 

na 180-200 stopinj Celzija. 

Pečeno pecivo pred serviranjem dobro 

ohladimo, potem pa ga po vrhu potrosimo s 

sladkorjem v prahu, narežemo na kose in 

postrežemo.  

 

Glasbena umetnost: 

1. V SDZ (Radovednih pet) preberi stran 78 in 79. 

2. V interaktivnemu gradivu pod naslovom To muhasto 

vreme  in s klikom na violinski ključ poslušaj in se 

nauči pesem Dežnik in marela.  

3. Utrjuj pesem Pogumnega viteza pesem (SDZ/64 - 

posnetek je v interaktivnem gradivu pod naslovom 

Med vitezi in princesami). 

 

Šport: 

1. Bodi čim več gibalno dejaven (vsaj 60 minut dnevno), intenzivnost pa naj bo takšna, da se 

dobro zadihaš in preznojiš. 

2. Pri delu za šolo (na približno) vsakih 45 minut naredi daljši, vsaj 10-minutni gibalni odmor. 

Primere takih vadb lahko najdeš spodaj v preglednicah. 
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3. Poglej na televizijski spored, kjer različni programi ob različnih urah ponujajo vadbo za mlajše 

učence. 

4. Če bo mogoče, se še čim več gibaj na prostem, hodi na sprehode v naravo, kombiniraj 

hojo s tekom, skači s kolebnico. Ob slabem vremenu lahko s pomočjo spleta izvajaš plese 

ob glasbi. 

 

 

 

 

PRIŠEL SI DO KONCA! LEP KONEC TEDNA! 

  

 


