
NAČRT DELA NA DALJAVO ZA 5. K 

Čas: 16.3.-20.3.2020  

Učitelj: Lidija Gomboc 

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

 

Učenci, učenke,  

pred vami so naloge za prvi teden dela na daljavo. Želim si, da se jih lotite odgovorno in jih 

rešujete dnevno. Tako bomo ob vrnitvi v šolske klopi lažje nadaljevali z delom. Delo sem vam 

pripravila po dnevih, po nam znanem urniku. V kolikor česa ne boste razumeli, me lahko 

povprašate po elektronski pošti.  

Želim vam, da si vzamete čas tudi za sprostitvene dejavnosti, igranje družabnih iger, ustvarjanje in 

druženja v krogu družine. Naj vam bo drugačna oblika učenja v izziv in hkrati  preizkus vaše 

odgovornosti, saj boste veliko stvari lahko naredili sami. Verjamem, da boste zmogli. 

 

Učiteljica Lidija 

 

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. 

 

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, 16.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ OPIS PREDMETA Izberi si predmet, pripravi miselni vzorec za njegov opis. 
Pri zbiranju podatkov si lahko pomagaš z internetom, 
knjigami,ki jih imaš doma. V kolikor si pozabil-a kako 
mora biti narejen miselni vzorec, si pomagaj z 
učbenikom in zvezkom. Delaš v zvezek A. 

MAT PISNO DELJENJE Rešiš stran 41 v delovnem zvezku za matematiko. 

DRU NARAVNE ENOTE 
SLOVENIJE 
 
Alpski svet 
Predalpski svet 

Odpreš program Radovednih pet, klikneš na DRUŽBA, 

nato na interaktivno gradivo, v kazalu poiščeš 
RAZISKUJEM SLOVENIJO in klikneš, odpre se ti 
seznam vseh vsebin, poiščeš NA SONČNI STRANI in 
klikneš. Prelistaš gradivo, prebereš zapise in si ogledaš 
filmčke. Narediš za alpski in predalpski svet. Ob kliku na 
znak za sliko, si ogledaš slike in s klikom na svinčnik 
rešuješ naloge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naslovi od 19-50 



TOREK, 17.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

MAT PISNO DELJENJE Delovni zvezek 42,45. 

SLJ OPIS PREDMETA Pripravljene podatke v miselnem vzorcu spremeniš v 
besedilo. Pazi na zgradbo besedila. 

NIT Iz rok v usta in 
naprej-Hrana mora 
biti raznovrstna 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 65,66 pod 
naslovom Hrana mora biti raznovrstna. 
V zvezek oblikuj miselni vzorec z naslovom HRANA 
MORA BITI RAZNOVRSTNA. Vanj vključi snovi, ki jih 

mora hrana vsebovati(zapisane odebeljeno), zakaj je ta 
snov pomembna in dodaj sliko. Lahko jo narišeš ali 
izrežeš iz reklam. Potrudi se, da bo miselni vzorec 
pregleden, uporabljaj barve, pomembne besede napiši z 
velikimi tiskanimi črkami.  
 
Npr. OGLJIKOVI HIDRATI-imajo veliko energije, so 
gorivo za telo. 
 

GUM Slovenska ljudska: 
LEPA ANKA 

Program Radovednih pet-V gradivu za glasbeno 
umetnost poišči naslov S splavom po Krki do belih 
brez, klikni na violinski ključ in se uči pesem Lepa Anka, 

poglej si tudi ples(filmček),na sliki si oglej narodno nošo 
Bele krajine in s klikom na Zemljo poslušaj pesem v 
izvedbi Katalene.  
Pomembno: besedilo in  melodijo pesmi ponavljaj, da jo 
boš znal-a samostojno zapeti ob vrnitvi v šolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA, 18.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

GOS OD BLAGA DO 
OBLEKE 

Nadaljujemo z nalogami, ki jih rešujete v zvezek.  
V zvezek zapiši naslov, prepiši/kopiraj naloge in jih reši s 
pomočjo učbenika-dostop 
https://issuu.com/visart.studio/docs/gospodinjstvoucbenik5  
 

DRU NARAVNE ENOTE 
SLOVENIJE 
 
Obpanonski svet 
Dinarskokraški svet 
 

Delaš v programu Radovednih pet od naslova 51 do 74. 
Navodila za delo so taka kot v ponedeljek.  

NIT Hrana mora biti 
raznovrstna 

V zvezek zapiši svoj torkov jedilnik. Za vsako jed zapiši 
katere snovi vsebuje. Zapis lahko obogatiš s sliko. 
Napiši, kaj si si sam-a pripravil-a.  
 
Naslov: MOJ JEDILNIK, torek 17.3.2020 

 
Primer: ZAJTRK 

 mleko (beljakovine) 

 kosmiči (ogljikovi hidrati) 

SLJ Oton Župančič: 
Breza in hrast 

Berilo/92 

 Preberi pesem. Razmisli o čem pripoveduje. 

 V zvezek B zapiši avtorja in naslov. 

 Prepiši prvo kitico, prvo črko okrasi-inicialka. Pazi na 
lepopis. 

 Odgovori na vprašanja na strani 93-zelen del.  Rešiš 
nalog pod prvo in tretjo črno pikico. Zapišeš, narišeš 
v zvezek. 

 

 

OD OBLEKE DO BLAGA_4. naloga 

Odgovori na vprašanja. 

1. Kaj je moda? Kateri modni sezoni poznamo. 

2. Katere vrste mode poznamo? RAZLOŽI NATANČNO.  

3. Kako nastane konfekcijsko oblačilo v tovarni? 

 

 Si modni oblikovalec. Nariši primer dveh modnih risb.  

 Nalepi vsaj pet slik različnih oblačil. 

 

https://issuu.com/visart.studio/docs/gospodinjstvoucbenik5%C2%A0%C2%A0


ČETRTEK,19.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ Bralna ura Branje po lastni izbiri. Zapiši v zvezek B, kaj si bral-a. 

DRU NARAVNE ENOTE 
SLOVENIJE 
 
Obsredozemski svet 

Delaš v programu Radovednih pet od naslova 75 do 87. 
Navodila za delo so taka kot v ponedeljek.  
 
V zvezek, kjer imaš zapisane enote s slikami(pripravil-a 
si doma) v vsak prostor zapiši po pet besed, ki so 
povezane s posamezno pokrajino.  

MAT Pisno deljenje-
matematični 
problemi 

Reši matematične naloge na spodnjem listu v zvezek. 
Nalog ne prepisuj, označi številko naloge, zapiši račun in 
odgovor.  

GUM Zaplešimo-Lepa 
Anka, Ples Kralja 
Matjaža 

Delaš na Radovednih 5, večkrat poglej plesa Lepa 
Anka, Ples kralja Matjaža in si poskušaj zapomniti 
njegov potek. Če imaš možnost, pa doma tudi zaplešite.  

 

 

MATEMATIČNI PROBLEMI_pisno deljenje 

 

1. Deljenec je 567, delitelj  je 14. Koliko je količnik, koliko ostanek? 

 

2. Pri gradnji predora je zaposlenih 251 delavcev. Razporejeni so v 9 enako velikih 

skupin,ostali skrbijo za vzdrževanje strojev. Koliko delavcev je v vsaki ekipi? 

Koliko delavcev skrbi za vzdrževanje strojev? 

 

3. Koliko ur je 4980 minut? 

 

4. Poišči 40-krat manjše število od števila 64 080. Katero število je to? 

 

5. Koliko je trinajstina števila 338? 

 

6. V 17 zabojčkih je skupaj 544 breskev, v vsakem zabojčku enako. Koliko breskev 

je v enem zabojčku? 

 

7. Na prvem kupu je 112 kg krompirja, na drugem kupu dvakrat manj in na tretjem 

petkrat več kot na drugem Koliko kilogramov krompirja je skupaj. Naredi načrt. 

 

 

 

 

 



PETEK, 20.3.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

NIT Kaj se dogaja s 
hrano na poti skozi 
telo 

Preberi besedilo v učbeniku stran 66 spodaj. V zvezek 
napiši naslov KAJ SE DOGAJA S HRANO V TELESU. 
Preriši sliko, ki ponazarja kako poteka prebava, označi 
dele prebavil in zapiši kakšno nalogo ima posamezni 
del. 
 
Primer: USTA – grizenje, mešanje s slino, razgradnja. 
 
Filmček: Radovednih pet-Naravoslovje in tehnika-Hrana 
in prehranjevanje v naravi-Hrana je lahko različna. 

MAT Urejanje podatkov DZ/98, 99 –preveriš lahko v rešitvah 

LUM Domišljijska 
zgradba 

Izdelava izdelka iz odpadne embalaže 
 
Delo si razdeli,ne hiti, bodi natančen/natančna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


