
PLAN DELA ZA 27. teden (23. – 27. marec 2020) za 5. a in 5. b   Dob, 23.3. 2020 

Dragi petošolec, draga petošolka! 

Za teboj je prvi teden malo drugačnega 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! Opravljeno delo fotografiraj, lahko ga tudi posnameš in s pomočjo 

staršev pošlješ na e-naslov tvoje učiteljice. Nekateri to že odlično obvladate! 

Če pa tega ne znaš, nič hudega, boš vse pokazal v šoli, potem, ko se 

vrnemo! 

Uspešno delo! V kolikor pa sam odkriješ kaj zanimivega, kar sporoči, da posredujemo še ostalim 

sošolcem in sošolkam.  

Pazite nase in na Vaše bližnje ter ostanite zdravi!    Učiteljici Martina in Metka 

     

Še e-naslovi, 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:  

- Ponovi znanje o pridevniku (prepoznavanje, vrste, lastnosti) in reši naloge na učnem listu. 

 

- V zvezek za slovenščino (ali pa na list) napiši domišljijski spis, ne pozabi na uvod, jedro in 

zaključek. Izbiraš lahko med tremi naslovi: 

 S koliščarji sem preživel zanimiv dan 

 V hordi sem lovil mamuta 

 Obiskal me je pračlovek 

 

- Preberi hudomušno knjigo Frana Milčinskega: BUTALCI. Morda jo odkriješ 

v domači knjižnici. Če pa je nimaš, imaš tukaj dve povezavi do vsebine 

knjige: 

o https://sl.wikisource.org/wiki/Butalci  

o http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/butalci.pdf  

o Radijska igra: https://www.youtube.com/watch?v=1SikZ-YN_S0  

Predlagam, da vsaj tretjino knjige prebereš, ostali dve tretjini pa poslušaš v obliki radijske 

igre. Eno zgodbo smo spoznali tudi že pri pouku: Butalski policaj in Cefizelj.  

Naloga: Izberi tebi najljubšo zgodbo, jo glasno preberi staršem, napiši kratko vsebino ter 

zapiši, zakaj ti je bila všeč.  

Matematika: 

- Še vedno vsak dan vadi pisno deljenje! Zapiši 4 

račune pisnega deljenja in napravi preizkus.  

- V DZ/2 reši naloge od strani 42 do 47. Ostalo bi moral 

imeti že rešeno. 

- Lahko pa si pomagaš s spletno stranjo za 

matematiko, klikni na zadnje, šesto okence: 

https://interaktivne-

vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html 
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Družba: 

- Izberi poljubno večje slovensko mesto in ga s pomočjo različnih virov razišči. Izdelaj plakat in 

nanj zapiši: lego kraja, izvor imena, kratko zgodovino, znamenitosti in pomembne osebnosti 

izbranega kraja. Na plakat zapiši  le ključne besede in ga slikovno olepšaj. Na spodnji rob 

zapiši svoje ime in vire. 

- 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  

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

ne pozabi na ČELADO!  

Naravoslovje in tehnika:  

- V učbeniku preberi 

učno snov: Zakaj piha 

veter U/49-51.  

 

 

 

 

 

 

- V zvezek prepiši ali prilepi snov o ZRAČNEM TLAKU in odgovori na vprašanja. 

ZRAČNI TLAK/PRITISK 

 

Zračni tlak je posledica teže ozračja. Povzroča ga  plast zraka, ki obdaja 

zemljo - ATMOSFERA. Zrak pritiska na vse strani in predmete na zemlji. Pri tleh je 

zrak najgostejši, zato je zračni tlak tudi največji (1000 milibarov). 

Zračni tlak se z višino hitro zmanjšuje.  
Naprava za merjenje zračnega tlaka se imenuje barometer, enota je milibar. 

Spremembe zračnega tlaka so povezane s spremembo vremena in z osebnim počutjem (zvišanje 

zračnega tlaka navadno pomeni izboljšanje vremena, ko pa se pripravlja slabo vreme, zračni tlak 

pada). 

 

Odgovori: 

 Zakaj nastane zračni tlak? 

 Kje je zračni tlak največji? 

 Kaj se dogaja z višino?  
 S čim merimo zračni tlak? 

 Kako zračni tlak vpliva na vreme? 

 Kaj je veter in zakaj piha? 

 S katerimi pripomočki merimo veter? 

 Kako lahko izkoriščamo veter? 

 Opiši škodo, ki jo lahko povzroči veter. 

 

Še namig: Da boš lažje razumel, zakaj piha veter, izvedi poskus,. Ta je zelo enostaven in ga 

opraviš tako, da napihneš balon ali narediš balonček iz žvečilnega gumija. 
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Gospodinjstvo: 

- Sestavi uravnotežen jedilnik s petimi obroki za cel dan in ga zapiši v zvezek za 

gospodinjstvo. 

- Staršem pomagaj pri gospodinjskih opravilih.  

Likovna umetnost: 

- Izdelaj zanimiv izdelek iz odpadnega materiala. 

- Če nimaš ideje, jih kar nekaj najdeš tu: https://www.pinterest.com/hodgkinson/recycled-

animal-craft/  

Glasbena umetnost: 

 5. a: V Radovednih pet SDZ/59, 60 preberi in opravi intervju z babico oz. sorodnikom po 

danih navodilih.  

- V interaktivnemu gradivu s klikom na slušalke in pod naslovom Moja babica je pela in 

plesala poslušaj dane posnetke (različni plesni slogi).  

-  Utrjuj pesem Zemlja pleše.  

- Nauči se pesem Pogumnega viteza pesem (SDZ/64 - posnetek je v interaktivnem gradivu 

pod naslovom Med vitezi in princesami) 

 5. b: Ponovi glasbeno teorijo in vse obravnavane pesmi iz SDZ. 

Šport: 

- Nauči se CIRKUŠKIH SPRETNOSTI in žongliraj tri predmete hkrati. Napotke za učenje najdeš 

na naslednjih povezavah: 

o Kako naredim žogice -  https://www.youtube.com/watch?v=0Cr-_PCu8BY ali 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I  

o Kako se naučim žonglirati -  https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s  

- Razmigaj celotno družino ob vajah za celotno telo v zgolj sedmih minutah ob posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE  

- Če bo mogoče, se še čim več se 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 (pr: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA) 
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