
NAČRT DELA NA DALJAVO ZA 5. K 

 

Čas: 23.3.-27.3.2020_2. teden  

Učitelj: Lidija Gomboc 

e-mail: lidija.gomboc1@gmail.com ali preko e-asistenta           

NOVO 

Po zaključenem prvem tednu dela na daljavo, moram tvoje opravljeno delo tudi preveriti.  

Vsa navodila o načinu preverjanja so v prilogi-Poročilo o delu na daljavo. Dobil-a ga boš na 

elektronski naslov staršev.  

_____________________________________________________________________________ 

Navodilo za delo ves čas dela na daljavo 

1. Vse naloge delaš, zapisuješ v svoje zvezke za posamezni predmet ali v delovni zvezek. 

Poskrbi za urejen zapis (vaja, datum, naslov)v zvezkih. 

 

2. Pripravljene naloge si lahko fotokopiraš ali jih prepišeš v zvezek. 

 

3. Pri delu uporabljaš tudi program Radovednih 5(za glasbo že poznaš), saj so dostopni vsi 

predmeti. 

4. Prvi naravoslovju in tehniki ter družbi lahko snovi dodatno raziskuješ tudi s pomočjo programa 

Radovednih 5.  

5. Za nekatere naloge, vam med tednom pošljem rešitve.  

Dejavnosti skozi ves čas dela na daljavo 

1. Preberi knjigo za domače branje:Feri Lainšček-MISLICE, knjiga je dostopna na povezavi-

http://shrani.si/files/ferilainsco0ll.pdf 

 

V primeru daljšega dela na daljavo posredujem naloge za delo po branju, ki jih boš zapisal 

v zvezek B. 

 

2. Vaja za kolesarski izpit, če še nisi opravil-a teoretičnega dela. 

 

3. Izdelava izdelka iz odpadne embalaže-DOMIŠLJIJSKA ZGRADBA-izdelaš jo iz odpadne 

embalaže, v šoli boš nato razložil-a kako si jo izdelal-a in oblikovali bomo skupno 

domišljijsko naselje. S seboj jo prineseš prvi dan vrnitve v šolske klopi. 

 

 

 

 

mailto:lidija.gomboc1@gmail.com
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6539&sid=06e17b3daffba81a9ac6cc4e359598e0&n=0


 

PONEDELJEK, 23.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ Pisanje poročila Izpolni poročilo o svojem delu na daljavo.  

MAT Urejanje podatkov DZ/100,101 

DRU Samostojna 
Slovenija 

 Preberi besedilo v učbeniku na strani 103,104.  

 Nato v zvezek zapiši naslov SAMOSTOJNA 
SLOVENIJA. Pod naslov prepiši besedilo iz 
učbenika stran 104-POVZETEK.  

 Pod prepis dodaj kdaj praznujemo dan samostojnosti 
in enotnosti ter dan državnosti. Pojasni česa se na ta 
dan spominjamo. 

 
Hočem vedeti več: Na spletu lahko poiščeš posnetek 
razglasitve samostojnosti. Lahko raziščeš tudi v 
Radovednih 5 ali v drugih dostopnih gradivih na spletu.  

 

TOREK, 24.3.2020 

 

 

 

 

 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

MAT Obdelava podatkov-
Prikazi 

Najprej reši račune deljenja-zapisani spodaj. 
 
DZ/102,103 

SLJ Besede, besedne 
igre 

V zvezek zapiši naslov IGRAMO SE Z BESEDAMI. 
Reši naloge: 
1. Sestavi besedno verigo iz 30 besed, ne smejo biti lastna 

imena. 
2. Zapiši 5 povedi. Besede v posamezni povedi se morajo 

začeti na isti črko. (primer: Mami  meša maso za majhne 
mafine.) 

3. Zapiši 10 samostalnikov, ki se začnejo na črko S-ne piši 
lastnih imen. 

4. Iz naslednjih besed sestavi zgodbo. Zapiši jo. 
POMLAD, TELEVIZIJA, SVINČNIK, JAKOB, KROŽNIK, 
DVORIŠČE, JUHA, NEBO.  

NIT Kaj in koliko pojesti Preberi besedilo v učbeniku stran 57. 
Zapiši naslov v zvezek KAJ IN KOLIKO POJESTI. 
Reši nalogo zapisano spodaj. Poišči kaj sodi skupaj v levem in 
desnem stolpcu in pravilne trditve zapiši v zvezek. Zapis lahko 
polepšaš tako,da kaj narišeš. 

GUM Ljudska: Rad imel bi 
jabuko 

Ponovi ljudsko Lepa Anka, plese in se zapoj pesem Rad imel bi 
jabuko v izvedbi Katalene-Radovednih pet za GUM. 



SREDA, 25.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

GOS Vzdrževanje 
tekstilnih izdelkov-
pranje, sušenje, 
likanje 

Praktično delo: Sodeluj pri družinskem vzdrževanju 
tekstila. Bodi zraven, ko boste dali prati perilo, dobro 
opazuj, perilo obesi/posuši, zlikaj gospodinjsko krpo.  
Nalogo narediš katerikoli dan. V zvezek prepiši in 
dopolni spodnji zapis pod naslovom VZDRŽEVANJE 
TEKSTILNIH IZDELKOV_pranje, sušenje,likanje. 

DRU Kako je organizirana 
država Slovenija 

Preberi besedilo v učbeniku stran 105, 106.  
V zvezek napiši naslov KAKO JE ORGANIZIRANA 
DRŽAVA SLOVENIJA. 

Prepiši besedilo iz povzetka.  
Dopolni : Predsednik naše države je___________, 
predsednik slovenske vlade je _______________.  
Nariši slovensko zastavo z vidnim grbom, zapiši 
besedilo slovenske himne.  

NIT Hrana se pokvari Pojdi po vašem domu in ugotovi kje in kako shranjujete 
živila. Zakaj misliš, da je pomembno pravilno 
shranjevanje živil? Razmisli in pojasni s tremi razlogi.  
Kaj naredite s pokvarjeno hrano pri vas doma? 

SLJ Prežihov Voranc: 
Solzice 
 
Priprava na glasno 
branje 

Preberi besedilo v berilu stran 51-53. Nato reši naloge 
pripravljene na listu-glej spodaj. Piši v zvezek B. 
 
Pripravi se na glasno branje besedila. Spomni se na kaj 
moraš biti pazljiv-a pri branju.  
Besedilo glasno preberi mamici/očiju ob materinskem 
dnevu.  
 

 

ČETRTEK,26.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ Televizijski spored Oglej si besedilo v učbeniku na strani 60.  
Preglej kaj pomenijo posamezne oznake,okrajšave-
preglednica na strani 61. 
Napiši v zvezek A naslov TELEVIZIJSKI SPORED in 
prepiši besedilo, ki razlaga kaj je televizijski spored. 
Odgovori na vprašanja zapisana na strani 61. 
 
Med vikendom si oglej oddajo, v zvezek zapiši njen 
naslov in katere vrste je oddaja. 

DRU V Sloveniji živijo 
drugi narodi 

Odgovori na vprašanja-glej spodaj. 

MAT Obdelava podatkov-
Prikazi 

DZ/104,105 

RU Igramo se družabne 
igre 

Igre po lastni izbiri. 

 

 



PETEK, 27.3.2020 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

NIT Zmanjšajmo količino 
zavržene hrane 

Pomembno je, da čim manj hrane zavržemo.  
 
Razmisli kako bi lahko uporabil-a star kruh. Svoje ideje 
zapiši v zvezek (vsaj 4 ) pod naslov ZMANJŠAJMO 
KOLIČINO HRANE-jedi iz starega kruha. 

Za eno jed zapiši tudi recept in postopek priprave.  
Lahko jo tudi pripraviš sam ali ob pomoči staršev. Čas 
izvedbe naloge v celoti, je tvoja izbira.  

MAT Obdelava podatkov-
zbiranje, urejanje in 
prikaz 

Danes boš raziskoval-a svoj dom. Zbiral-a boš podatke 
koliko posameznih predmetov imate v domu. Glej 
navodila spodaj. 

LUM Domišljijska 
zgradba 

Izdelava izdelka iz odpadne embalaže-NADALJEVANJE 
DELA. 

TOREK 

PISNO DELJENJE_5_preverjanje_18  

Račune prepiši v zvezek in izračunaj-reševanje lahko razporediš čez cel teden. 

 

KAJ IN KOLIKO POJESTI (NIT) 

KAJ SPADA SKUPAJ? 

Zdravo je jesti športniki, ljudje,ki opravljajo težja dela. 

Najpomembnejši obrok je potrebujemo več hrane. 

Količina hrane je odvisna od zajtrk. 

Več energije potrebujejo pojemo več hrane kot odrasli. 

Otroci rastemo zato aktivnosti, starosti in velikosti.  

Otroci, glede na svojo težo,  malo in večkrat na dan. 

DOPOLNI 

Jaz jem ?(dodaj kolikokrat na dan) 

Najraje jem ?(dodaj zase) 

Največ energije porabim ?(dodaj zase) 

6789 : 8 = 24331 : 9 = 33005 : 2 = 

5672 : 30 = 7765 : 40 = 90451 : 50 = 

98 : 26 = 73 : 14 = 65 : 19 = 

784 : 18 = 902 : 35 = 290 : 72 = 



SREDA 

 

VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV_pranje, sušenje, likanje_ 5. naloga 

1. Katere vrste perila ste dali prati(belo,pisano,črno….)? 

2. Na koliko stopinjah se je perilo pralo? Koliko časa? 

3. Preriši gumb s programi na pralnem stroju. 

4. Perilo posuši. Kako si to naredil-a? Če si sušil-a v sušilnem stroju zapiši/nariši 

program za sušenje. 

5. Zlikaj kuhinjsko krpo. Preriši znake za likanje. 

 

 

 

Prežihov Voranc: SOLZICE (SLJ) 

 

NAVODILO: Pisno odgovori na vprašanja. Vprašanj ne prepisuj.  

Odgovore zapisuj v zvezek B. Ne pozabi na urejen zapis.  

 

1. Zakaj se je Voranc bal Pekla? 

2. Opiši kakšno je bilo jutro. 

3. Kaj pomeni »hlastno trgati solzice«? Poznaš še kakšno drugo ime za solzice? 

4. Kako to, da je Voranc na koncu zajokal? 

5. Si tudi ti kdaj premagal-a strah? Kdaj? Si tudi ti kdaj za svoje starše naredil-a kaj, da si jih 

razveselil-a? Kaj?  

6. Poišči pravo ime koroškega pisatelja Lovra Kuharja. Odgovor se skriva v berilu stran 54. 

 



ČETRTEK 

 

V SLOVENIJI ŽIVIJO TUDI DRUGI NARODI 

 

Poišči odgovore v DZ/107,108 

1. Kateri dve narodnostni manjšini živita v Sloveniji? 

2. Kakšne pravice ima madžarska narodnostna manjšina? 

3. Kaj je značilno za šolanje italijanske narodnostne manjšine? 

4. Kaj je značilno za življenje Romov?  

 

 

 

PETEK 

 

OBDELAVA PODATKOV_zbiranje, urejanje,prikaz 

 

Preštej koliko že zapisanih predmetov v preglednici imate v vašem domu in število zapiši v 

preglednico. Prazne prostore zapolni s svojimi primeri. Preglednico zapiši/prilepi v zvezek. 

Nato podatke prikaži s stolpci. 

 

PREDMET ŠTEVILO 

globoki krožniki (za juho)  

skodelice za čaj  

čevlji  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


