
Dragi petošolec in draga petošolka!  Dob, 16. 5. 2020 

 

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

      5. b: metka.vilar@gmail.com  

 

 

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

vmesne odmore in malico! Tudi tokrat Ti bo zagotovo uspelo!  

 

 

Uspešno delo, razredničarki 

 

 
DOKAZI O UČENJU (kriterij uspešnosti) 

 

Ob zaključku tedna boš svoje učenje dokazoval: 

- pri slovenščini:   

                         - posnetek GOVORNEGA NASTOPA izbrane rastline,  

                         - rešen UL z enopomenkami in večpomenkami, 

                         - naloge povezane s Solzicami, 

- pri matematiki: rešene besedilne naloge z UL + naloge v DZ/76 - 79, 

- pri družbi: prepis miselnega vzorca v zvezek in rešene naloge na UL, 

- pri naravoslovju in tehniki: prepis besedila v zvezek in rešene naloge, 

- pri športu: po navodilih učitelja Boštjana, 

- pri likovni umetnosti: fotografija tvoje modne kolekcije (5. a prilepi na razredni zid), 

- glasbena umetnost: posnetek pesmi (samo za 5. b), 

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

22. 5. 2020 do 18. ure. 

 

Slovenščina: GOVORNI NASTOP, SOLZICE, ENOPOMENKE in VEČPOMENKE 

1. V preteklem tednu si izbral rasltino, poiskal čim več informacij o rastlini, izdelal miselni vzorec 

oz. neko drugo obliko zapisa ter se pripravljal na GOVORNI NASTOP. Zdaj pa svoj nastop 

posnami (slika in glas)  in čim prej pošlji učiteljici na e-naslov, najkasneje do petka, 22. 5. 2020. 

Obvezni del govornega nastopa so ime rastline, družina, deli rastline, čas cvetenja, rastišče, 

uporabnost, posebnosti.  
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2. V berilu na str. 51 – 54 preberi Solzice, ki jih je napisal Prežihov Voranc.  

Razloži neznane besede in jih uporabi v novih povedih: 

 vigredna noč – 

 solzice -  

 metati iz postelje -  

 koprenasto ozračje -  

 hlastno -  

 bežati v eni sapi - 

 prihlačal - 

 

Ustno odgovori na vprašanja. 

 Kdo je zgodbo napisal?  

 Opiši dogajalni prostor in čas dogajanja. 

 Kaj si je nekega sobotnega večera 

zaželela mati? 

 Kje so rastle solzice? 

 Kaj je ob materini želji doživljal mali Voranc? 

 Zakaj se je bal Pekla? 

 Kaj se je dogajalo naslednjega jutra na paši?  

 Zaradi koga je premagal strah? 

 Kako se je mati razveselila šopka? 

 

Dopolni manjkajoče besedilo. 

 

Kakor ________________ sem obstal na dvorišču. Bil sem poln neke čudne, sladke 

_____________, čeprav se tega ____________ zavedal. Zunaj je vstajalo _________________ 

jutro. Čas je prehajal že v ______________. Za daljnim ________________ je žarela velika 

________________ zarja in vsak čas se je moralo prikazati ______________. Vrh _____________ ga je že 

videl, ker je bil ves oblit s škrlatno barvo. Trata, drevje in grmovje je bilo oblito z ____________, ki se je 

le še bledikasto svetlikala z _____________ jutranjega _____________. Koprenasto ozračje je 

_______________ počasi, ko da bi narava vzdigovala veliko ______________. 

3. ENOPOMENKE in VEČPOMENKE 

ENOPOMENKE so besede z enim pomenom. To so predvsem strokovne besede  (geometrija, 

kompas, fotosinteza, kirurg…). Besede z  več pomeni so VEČPOMENKE ali ENAKOPISNICE. V 

slovenščini je večina besed večpomenskih. 

 

V besedilu poišči večpomenke in jih podčrtaj: 

 

 Lučka vsak večer prižge lučko in bere knjigo.  

 Marko se je v parku usedel na klop in opazil, da mu po nogi leze klop. 

 Dedek je odprl pipo, si natočil kozarec vode in si prižgal pipo. 

 Majhen deček se je igral na zemlji in svoj prst potisnil v prst. 

 Moj prijatelj Pero si je v trgovini kupil pero. 

Če želiš, se lahko naučiš tudi samonarek.  

Navodilo: odlomek se naučiš na pamet in ga 

zapišeš v zvezek. Pri tem skušaš besedilo zapisati 

čim bolj pravilno 

 

 



Naslednje besede uporabi v povedih tako, da bo razviden njen različen pomen: jezik, ušesa, 

sveča, rokav, zvezda, koš, list, kolo, konj. Povedi zapiši v zvezek. 

 

 Primer: Med brodolomom se je poškodovala ladijska kobilica. Kobilica je žuželka zelene barve. 

 

Dopolni besedilo. 

 

Mojca je za zajtrk pojedla velik 

___________sira.  _______ je ptič s 

črnim perjem in rumenim 

kljunom. 

Moji sošolki je ime _____________ 

in rada je __________. 

Na morski gladini sem zagledal 

morski __________________. 

Deklica s__________ 

me je prijazno pozdravila. 

 

 

 

Matematika: PLOŠČINA in ENOTE ZA MERJENJE PLOŠČINE 

Zapis v zvezek 

1. Osnovna enota za ploščino je m2, dm2, cm2, mm2.  

 

 

 

 

 

Pomni: 

1 m2   = 100 dm2 

1 dm2 = 100 cm2 

1 cm2 = 100 mm2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reši naloge v DZ/76 – 79. Kjer je potrebno izpiši podatke, nariši skico in izračunaj, kar naloga od 

tebe zahteva. 

 

3. Izračunaj. Nalog ne prepisuj, izpiši podatke, izračunaj in zapiši odgovor. 

a) Kvadrat ima stranico dolgo 4 cm. Izračunaj obseg in ploščino kvadrata. 

b) Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika s stranicama dolgima 6 cm in 2 cm. 

c) Hiša ima obliko kvadrata in je dolga 12 m. Izračunaj obseg in ploščino hiše. 

d) Šolsko igrišče ima obliko pravokotnika. Dolgo je 36 m in široko 19 m. Izračunaj obseg in ploščino 

šolskega igrišča. 

e) Izračunaj obseg in ploščino delovnega zvezka za matematiko. 

f) V kuhinji bomo na tla položili ploščice. Koliko m2  ploščic moramo kupiti za kuhinjo, če je dolžina 

kuhinje 4 m in širina 2 m? Tla bomo dodatno obrobili z deščicami. Koliko jih potrebujemo? 

g) Kopalnica ima obliko kvadrata. Štiri  stene v kopalnici bomo obložili s keramičnimi ploščicami. 

Koliko m2 ploščic potrebujemo, če je dolžina ene stene 2 m 80 cm? 

h) Znamka je dolga 3 cm in visoka 5 cm. Kolikšna je njena ploščina? 

i) V športnem parku, ki je dolg 102 m in širok 96 m, so igrišča. Koliko kvadratnih metrov meri športni 

park? 

j) Izračunaj obseg in ploščino mize, ki je dolga 120 cm in široka 60 cm. 

k) Največji labirint na svetu, ki ga omejuje živa meja, je v Angliji. Dolg je 116 m in širok 57 m. 

Kolikšna je ploščina tega labirinta? 

Pretvori: 

4 m2 = __________dm2 

6 m2 = __________cm2 

11 dm2 = ________ cm2 

300 cm2 = ________dm2 

2000 dm2 = ________m2 



Družba: POTOVANJE V NOVI VEK  IN SODOBNOST 

U/84 - 86 

Zapuščamo STARI VEK in prehajamo v NOVI VEK in 

SODOBNOST.  

 

1. Vzemi in odpri učbenik na strani 84, 85, 86 in dobro 

preberi besedilo. Oglej si slike, fotografije ter preberi 

rubriko KAJ POMENI in POVZETEK. 

 

2. Poglej predstavitev Novi vek na spletni strani: https://prezi.com/xjgg8lijf9kb/potovanje-v-novi-

vek-in-sodobnost/ (z dvojno puščico ob skrajni desni strani si povečaj sliko, z desno puščico > se 

premikaj). 

 

3. Preberi besedilo.  
 

Novi vek je trajal od 1492, ko je Krištof Kolumb pripotoval v Ameriko 

in do konca prve svetovne vojne leta 1918. V tem obdobju so 

Evropejci poleg Amerike odkrili še druge celine našega planeta.  

Velike spremembe in novosti so se zgodile v gospodarstvu in 

prometu.  

Zelo se je razvila znanost. Izumi, na primer odkritje parnega stroja, električne 

energije, ki so povzročili precejšnje spremembe v življenju ljudi.  

Zadnjih sto let je razvoj sodobne tehnologije še hitrejši in naprednejši (npr. raziskovanje 

vesolja, razvoj tehnologije – računalniki, telefoni, roboti), zato to obdobje poimenujemo 

sodobnost ali novejša zgodovina. Mnoge novosti lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. 

 

4. Prepiši miselni vzorec, kjer imaš na kratko povzete značilnosti NOVEGA VEKA.  

 

 

 

 

 

5. Prepiši in odgovori. 

 

Na sliki je podoba pomembnega Slovenca iz časa novega veka.  

a) Zapiši njegovo ime in priimek.  ________________________ 

b) Pojasni, zakaj je bil pomemben. _______________________ 

c) Zapiši naslova prvih dveh tiskanih slovenskih knjig. ____________________ in __________________ 

 

 

Slovenci so se začeli v poznem novem veku med seboj povezovati.  

Za pravice Slovencev se je zavzemal tudi slovenski pesnik __________________________. 

Napisal je pesem _______________________ .  

Sedma kitica iz te pesmi je danes slovenska ______________________ . 
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6. S pomočjo različnih virov poišči 6 zanimivih izumov. Izum in izumitelja zapiši v zvezek in  ne 

pozabi na čas izuma. 

 

7. Ponovi znanje o srednjem veku in reši UL 

V grajski skrivanki poišči čim več besed in jih izpiši na črto: 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Reši križanko  

 
VODORAVNO 

1. Razglašal je mestne novice (2). 

5. Mesto, ki je dobilo ime po tržnem dnevu. 

6. Pravilo, ki je veljalo ob tržnih dnevih (2). 

7. Huda nalezljiva bolezen. 

8. Najstarejše slovensko mesto. 

9. Cehi. 

10. Obdajalo je srednjeveško mesto. 

11. Nevarnost, ki je večkrat uničila mesto. 

 

NAVPIČNO 

2. Sem so privezali mestne goljufe (2). 

3. Ukvarjali so se s trgovino. 

4. Poslopje, v katerem dela župan (2). 

 

  

S K K A Č Š A R G A 

E P U D A J A T V E 

P O D L O Ž N I K J 

A D A J E Č A C A D 

K A B I R I Č S Š I 

A T R Š M N A F Č Z 

L Z G R A D L V A B 

T I O P Z E T I V O 

U R B I J R A B R U 



Naravoslovje in tehnika: IZ ROK V USTA IN NAPREJ U/65 – 67  

1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 65 do 67.  

2. Prepiši  in dopolni besedilo: 

Živa bitja poleg zraka in vode za življenje potrebujejo tudi hrano.  

V hrani so snovi, ki jih organizem potrebuje za rast, razvoj in delovanje.  

 

Uravnotežena prehrana je raznolika in mora vsebovati vse snovi v pravem razmerju. Hranilne snovi 

so (v oklepaje zapiši manjkajoče snovi):  

 

- OGLJIKOVI HIDRATI (_______________________________)  energija  

- BELJAKOVINE (________________________________)  rast in obnova telesa 

- MAŠČOBE (___________________________________)  energija 

- VITAMINI (____________________________________)  zaščita 

- MINERLANE SNOVI (___________________________________)  zaščita 

- PREHRANSKE VLAKNINE (___________________________________) prebava 

 
 

Hrano delimo glede na izvor, zato pravimo, da 

je hrana živalskega ali rastlinskega izvora.  

 

 

 

 

 
 

 

Na dan je dobro imeti več manjših obrokov (4-5). Zelo 

pomembno je vključevanje sadja in zelenjave v čim več 

obrokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrano v ustih dobro zgrizemo in premešamo s slino, nato potuje ta po 

požiralniku do želodca ter črevesja. V tankem črevesu del hrane vstopi v kri 

in potuje po telesu. Ostanki hrane pa se izločijo skozi zadnjično odprtino. 

 

3. V zvezek zapiši pravila lepega vedenja pri mizi 

(bonton). Imej v mislih, kaj lahko počneš in česa ne 

smeš početi pri mizi! 



4. S pomočjo različnih reklam, prospektov (če tega nimaš, nariši) izdelaj prehranjevalno 

piramido in s ključnimi besedami poimenuj  glavne skupine hranilnih snovi (maščobe, 

beljakovine…) 

 

Šport: Poglej navodila učitelja Boštjana in opravi naloge: 

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

Glasbena umetnost: SLOVENSKA HIMNA 

- Preberi stran v SDZ/72. 

- V interaktivnem gradivu prisluhni naši himni pod naslovom 

Slovenska himna in se jo nauči.  

 za 5. b: s pomočjo UL ponovi glasbeno teorijo. 

 za 5. a: ponovi pesmi Pogumnega viteza pesem ter 

Dežnik in marela. Nekateri še vedno učiteljici Karmen (karmen.banko@os-dob,si) niste 

poslali fotografije dežne palice in nenavadnega koncertnega lista!!! 

 

Gospodinjstvo in likovna umetnost: MODA in MODNE KREACIJE 

- Oglej si posnetka, ki prikazuje moško in žensko modo skozi čas:  
https://www.youtube.com/watch?v=DaSkMWVlFUU in https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8  

 

- Preberi besedilo o modi:  

Móda (latinsko modus – način, pravilo, mera, meja) pomeni način življenja v določenem času in 

prostoru. Obvladuje področje navad, oblikovanje prostora, poslušanje določene glasbe, obiske 

določenih prireditev… Moda nenehno spreminja oblike oblačil v duhu in okusu časa, kateremu 

pripada. Izraz so prvi uporabili Francozi v 17. stoletju.  

Modni tekstilni dodatki so številni dodatki, ki dopolnjujejo naš slog oblačenja. 

Sem sodijo najrazličnejša pokrivala, rute, šali, kravate, tekstilne zapestnice ali 

ogrlice, našitki, okrasni trakovi, torbice, čevlji… 

- Izberi si eno ali kar obe nalogi: 

Naloga a) Zamisli si, da si modni oblikovalec/oblikovalka. Skiciraj oblačila za različne 

priložnosti (svečano in elegantno, športno, vsakdanje, za pustni karneval…). Uporabljaj 

barvice, flomastre in druga pisala za podrobnosti. Bodi natančen in ustvarjalen, kot pravi 

modni kreatorji. Izberi si kolekcijo jesen/zima ali kolekcijo pomlad/poletje. Kolekcijo nalepi v 

zvezek za gospodinjstvo in napiši naslov KOLEKCIJA POMLAD/POLETJE 

2020/2021 ali KOLEKCIJA JESEN/ZIMA 2020/2021. 

 

Naloga b) Izdelaj svoj modni dodatek po želji iz materialov, ki jih imaš 

trenutno doma. Lahko so to zapestnice, nakit, lasnice, torbice,.. Lahko 

tudi dekoriraš in polepšaš svoje oblačilo. Uporabljaj materiale kot so: 

perlice, volna, filc, karton, vrvice, gumbi, blago,.. 

 

IN SI ŽE NA KONCU! PREVERI, ČE SI VSE NALOGE DOBRO OPRAVIL IN POSLAL UČITELJICI! 
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