
NAČRT DELA NA DALJAVO ZA 5. K_4. TEDEN 

Čas: 6.4.-10.4.2020 

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

Vsebina gradiva, ki ga pošlješ:  , MAT-enačbe deljenja in mnoţenja(ponedeljek-v zvezku),  

SLJ- Zapis pripovedi doţivetja-samostojni zapis, DRU-Slovenija in Evropska unija, 

NIT- Prehranjevalne verige in spleti, GOS- sliko opravljanja gospodinjskih opravil, LUM-lepa misel. 

V kolikor ti je laţje, lahko gradivo pošiljaš tudi dnevno. 

ZADNJI ROK ZA ODDAJO GRADIVA JE 14. 4. 2020, DO 14.00. 

Navodilo za delo na daljavo:  

 

 

 

Znak da potrebuješ internetno povezavo. 

 

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. V tem tednu dodajam naloge DODATEK-če ţeliš, za katere se odločiš prostovoljno.  

 

4. Reševanje nalog je obvezno. Potrudi se pri opravljanju. Pazi na čitljivost, urejenost, drugače te bom prosila, da kaj 

tudi popraviš. Verjamem, da boste zmogli.  

 
5. Poslano gradivo zbiram in urejam za vsakega od vas posebej. Gradivo mi bo v pomoč, ko se bomo srečali z 

izzivom ocenjevanja. Zato učenci, pri opravljanju nalog se potrudite, naredite najbolje kar znate, saj bo kmalu 

potrebno izkazati učno uspešnost dela na daljavo. Mesec april bo namenjen preverjanju in pripravi na 

ocenjevanje. Pomembno je, da ob urah ponavljanja resno pristopite k delu. Nekatere naloge,izdelki so ţe in še 

bodo vaja za ocenjevanje.  

 

6. O vsebini in načinu ocenjevanja znanja, se trenutno dogovarjajo strokovni delavci na MIZŠ(Ministrstvo za šolstvo). 

Čakam njihova navodila. 

 
7. V  naslednjem tednu načrtujem video razredno uro preko Zoom aplikacije, da preizkusimo delovanje. Lahko ţe 

ob pomoči staršev raziskujete aplikacijo in naveţete stik s sorodniki, prijatelji. Navodila še sledijo. Med seboj se ţe 

pogrešamo in to je ena od moţnosti, da se slišimo in vidimo.  

 

Spoštovani starši, tudi mi moramo biti v tedenskem stiku. Z večino to ţe uspešno opravljamo. Zato vas prosim, da mi 

ob koncu tekočega tedna ali v ponedeljek naslednjega tedna pošljete kratko sporočilo o poteku dela. (npr: Maja pri 

delu nima teţav. Jošt je pri delu samostojen in nima teţav….Lahko pa dodate tudi kakšen svoj predlog.) Kadarkoli kaj 

ne deluje, se zmotim, ne čakajte, opozorite me. Srečujem se z novimi stvari in napake so del učenja.  

 

 

PREDLOG: Na začetku preglej načrt dela za cel teden. Zakaj? Nekatere naloge lahko 

narediš prej -npr. :oddajo si ogledaš, ko imaš na voljo računalnik ali pripomoček za ogled,  

poješ in likovni izdelek lahko narediš za sprostitev, pravi čas si lahko pripraviš material, ki 

ga potrebuješ, kaj lahko narediš skupaj z bratcem, sestrico, starši… 

 

mailto:lidija.gomboc1@gmail.com


PONEDELJEK, 6.4.2020 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ Pripoved o 
doţivetju 

Preberi besedilo v učbeniku stran 87.  
V zvezek zapiši naslov PRIPOVED O DOŢIVETJU.  
Pod naslov prepiši razlago kaj je pripoved o doţivetju (učbenik stran 88). 
Dobro poglej, preberi načrt za pisanje(učbenik stran 86)in kaj zapišemo v 
posameznem delu besedila. O tem smo se pogovarjali pri zgradbi besedila.  
Nato odgovori na vprašanja. CELI STAVKI. 

SLJ-PRIPOVED O DOŢIVETJU-odgovori na vprašanja 

1. Kakšen naslov ima pripoved o doţivetju? 

2. Kdo je zapisal pripoved? Ali izveš ime osebe?  

3. Kdaj se je dogodek zgodil? 

4. Kdo je bil v dogodku udeleţen? 

5. Kaj zapišemo v UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK? 

MAT Enačbe 
mnoţenja 

Z enačbami mnoţenja in deljenja si se ţe srečal-a v 4. razredu. Mi smo jih 
letos delali za seštevanje in odštevanje. Spodaj imaš razloţen postopek 
reševanja enačb. V zvezek napiši naslov ENAČBE MNOŢENJA IN 
DELJENJA. Nato prepiši zapis(obvezno prepiši). Spodaj nato reši sam še 
nekaj enačb. 
PAZI NA PRAVILEN ZAPIS(je enako pod je enako) 

 
ENAČBE MNOŢENJA IN DELJENJA 

 

 
Reši še enačbe, pazi na zapis in pravilen preizkus. Preveri z rešitvami. 
 

 X ∙ 5 = 30        8 ∙ X = 72         20 ∙ X = 120     X ∙ 3 = 270       x ∙ 12 = 192       24 ∙ X =864 
 

 X : 3 = 6           x : 6 = 34        32 : X = 8         364 : X =7        
 

X ∙ 7 = 63 
     X = 63 : 7 
     X = 9 
 
preizkus: 9 ∙ 7 = 63 
                  63 = 63 
 

9 ∙ X = 45 
    X = 45 : 9 
     X= 5 
 
preizkus: 9 ∙ 5 = 45 

X : 8 = 6 
      X=6 ∙ 8 
      X=48 
 
preizkus: 48 : 8 = 6 

42 : X = 6 
       X = 42 : 6 
       X = 7 
 
preizkus: 42 : 7 = 6 

DRU Slovenija in 
Evropska unija 

Preberi besedilo v učbeniku stran 114,115. 
Odgovori na vprašanja. Vprašanj je prepisuj,odgovarjaj s celimi 
stavki. 
 
Dodatek-če ţeliš: Pojdi na spletno stran Evropska unija in 
poišči kakšen zanimiv podatek ter ga zapiši v zvezek. 

SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 
 
1. Koliko drţav je bilo članic na začetku in koliko jih je danes? 
2. Kdaj je Slovenija postala članica Evropske unije? Kdaj je bila na čelu Evropske unije? 
3. Kateri so simboli Evropske unije?  
4. Nariši zastavo Evropske unije. 
5. Kdaj je Slovenija začela uporabljati denar evro? 
6. Kako se imenuje najvišji organ Evropske unije? 



TOREK, 7.4.2020 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

MAT Enačbe mnoţenja in 
deljenja-ponavljanje 

DZ/48, 49 
Tudi tukaj upoštevaj pravilen zapis-JE ENAKO POD JE 
ENAKO. 

SLJ Pripoved o doţivetju Spomni se zanimivega dogodka  iz svojega ţivljenja. Zapiši 
pripoved o tem doţivetju. Bodi pozoren/a na zgradbo 
besedila, pravopis in dovolj obseţen zapis. Zapis v učbeniku 
ni skromen, kajne? 

NIT Kaj je komu hrana Poglej in preberi besedilo v učbeniku stran 70,71.  
V zvezek napiši naslov 
KAJ JE KOMU HRANA. Prepiši besedilo ob sliki pande. 
Odebeljene besede tudi ti poudari ali napiši z barvo.  
 

KAJ JE KOMU HRANA 
Prepisano besedilo. 
Dopolni ali odgovori 
Rastlinojedci so: (naštej 6 primerov) 
Mesojedci so:(naštej 6 primerov) 
Vsejedci so: (naštej 6 primerov) 
Kako se mesojede ţivali razlikujejo od drugih ţivali? 
Kaj je plenilec? Kaj je plen? 
Razmisli: Zakaj imajo ptice različne kljune? 
 

GUM Zemlja pleše-
orientacija v partituri 

Oglej si notni zapis-partituro v delovnem zvezku na strani 57. Preberi 
besedilo pesmi. Poslušaj jo v interaktivnem gradivu 
Radovednih 5(R5) ali jo poišči na you tube. Obe povezavi: 

R5: https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/# 

You tube:https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs 
 

Naloge ob partituri: 

 Z modro obkroţi taktovski način. 

 Z rdečo obkroţi predznak. 

 Z zeleno obkroţi znak za ponavljanje. 

 Pobarvaj z rumeno tretji takt prvega sistema. 

 S svinčnikom obkroţi avtorja skladbe. 

 Z rjavo barvo obkroţi vse četrtinske pavze.  

 Z vijolično obkroţi najdaljšo noto.   
 
Preveriš v rešitvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/
https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs


SREDA, 8.4.2020 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

MAT Enačbe-matematični 
problemi 

Rešiš besedilne naloge z uporabo zapisa enačbe.  
 
Naloge prepiši v zvezek. Zapiši enačbo in odgovor.  
 

ENAČBE MNOŢENJA IN DELJENJA-matematični problemi 
Primer-prepiši v zvezek: 
Drugi faktor je 6, zmnoţek je 30. Koliko je prvi faktor? 
 
R: X ∙ 6 = 30                         30 : 6 = 5 
          X= 30 : 6 
          X=5                         preizkus: 5 ∙ 6 = 30 
 O: Prvi faktor je 5.                               30 = 30 
____________________________________________________________________________________ 
BESEDILO PREPIŠI. 
1. Prvi faktor je 40, zmnoţek je 320? Koliko je drugi faktor? 
2. Deljenec je 126, količnik je 42. Koliko je delitelj? 
3. Zmnoţek je 600, delitelj je 15. Koliko je deljenec? 
4. Delitelj je 24, količnik je 145. Koliko je deljenec? 
5. V zaboju je 256 gumbov. Razdelili jih bomo v posode. V vsaki posodi bo 32 gumbov. V koliko posod 

bomo razdelili gumbe? 
 

DRU Povezani smo z 
vsem svetom 

Vsebina je razloţena v učbeniku na strani 116,117.  
Nato raziskuj  po vaši hiši. Zapiši seznam različnih 
predmetov(pohištvo, gospodinjski pripomočki,naprave…) , ţivil in 
zapiši v katerih drţavah so bili izdelani, pridelani. Seznam naj 
vsebuje 10 primerov. Dva sta lahko iz Slovenije. 
 

PRI NAS DOMA-povezani smo s svetom 
 

PREDMET, ŢIVILO DRŢAVA 

avto Italija 
 

 
 

NIT Prehranjevalne 
verige, spleti 
 

 
 
 

Delo si razdeli na dve uri 
in nadaljuj še v četrtek. 

Prehranjevalne verige kaţejo, kako je eno ţivo bitje hrana 
drugemu. Sestavlja jo nekaj zaporednih členov, pri čemer je niţji 
člen hrana višjemu. Vse prehranjevalne verige se začnejo z 
rastlinami. Prehranjevalne verige se povezujejo v prehranjevalne 
splete. 
 
Oglej si slikovni prikaz prehranjevalnih spletov v učbeniku stran 72. 
Ustno sestavi nekaj prehranjevalnih verig. Preberi besedilo na strani 
71, nato se loti nalog, ki so na učnem listu-spodaj. 
 

Delo po učnem listu. 
Dodatek-če ţeliš: Risanka:Divja brata Kratt-Igra prehranjevalne verige(22 min) 
 

SLJ Slavko 
Pregelj:Pomladna 
tiščanja 

Nadaljuj seznam Andrejevih dogajanj. Kaj se e dogajalo naprej. 
Dodaj še 8 dejavnosti. 
 
 

Bina Štampe 

Ţmavc: Sonce 

Preberi besedilo o pesnici (rdeč gumbek). 
Preberi pesem na strani 50. 
Prepiši eno kitico in dodaj eno svojo.  

 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_bitje
https://www.youtube.com/watch?v=nl4GQIeECD4


PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI (naslov) 
 
SLIKE SO TI V POMOČ PRI ISKANJU ODGOVOROV(vir-inetrnet) 
 
1. Katera slika predstavlja prehranjevalno verigo in katera prehranjevalni splet? Kako to veš? 
       
     Slika A= 
     Slika B= 
    Odgovor:  

 
 

                       slika B    

 

                        slika A 

2. Zapiši v zvezek. 

Rastline in ţivali se povezujejo v prehranjevalne verige in splete. Na začetku vsake verige so 

ZELENE RASTLINE. Vsi členi (rastlina, ţival) morajo biti povezani. Če se en člen pretrga, se 

veriga prekine. 

 

 

 

 

3. Zakaj je dobro za prehranjevalno verigo, da se polţ ne prehranjuje samo s solato? S čim se še  

     prehranjuje? 

 

4. Oglej si prehranjevalno verigo bukve, gosenice in kukavice na strani 71.  

 

5. Preriši sliko prehranjevalne verige, ki je na strani 71 spodaj.  

      Zakaj je sonce na začetku prehranjevalne verige? 

 

6. Sestavi prehranjevalne verige ali splete. Spomni se 

kaj je veriga, kaj splet. Člene piši kar v angleščini. 

 alge            ribe         vidra 

 

            kača 

                         miš          štorklja 

 solata            polţi           ţabe 

 

EN ČLEN VERIGE. 



 ČETRTEK 9.4.2020 

 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

NIT Prehranjevalni 
spleti, ţivali 
 
 

Nadaljevanje dela prejšnje ure. Lahko si danes pogledaš risanko. 
Razmisli katero ţival bi natančneje raziskoval-a in nato predstavil-a.  
Lahko ţe pričneš z zbiranjem podatkov. Navodila za raziskovalno 
nalogo dobiš v naslednjem tednu. Če ti ostane med tednom kaj 
časa, pa raziskuj program power point.  
 
 
 
 
 
 
 

MAT Miselni orehi Najprej preveri, če imaš delovni zvezek rešen do strani 49. V kolikor 
ne, najprej reši, manjkajoče naloge. Če jih je preveč, si jih razdeli po 
dnevih. Rok: 17.4.2020. 
Reševanje miselnih orehov-DZ/131 in nalog zapisanih spodaj. Reši 
v zvezek. 

MISELNI OREHI 
 
Nariši si 9 pik. Poveţi jih med seboj  s 4 črtami,  
ki so ravne, svinčnika ne smeš dvigniti s podlage,  
vsako piko lahko poveţeš le enkrat. 

 
 
 
 
Naredi si kartončke s števili od 1do 9. Razporedi jih tako,  
da dobiš v vse smeri (navpično, vodoravno,  
diagonalno) vsoto 15. 

 
 
 
 
 

DRU Spoznavamo 
naravne lepote 
Slovenije 

Tokrat ne bo šlo brez interneta. Vendar pa lahko opraviš nalogo, ko 
boš imel moţnost. Ogled je moţen tudi preko telefona, tablice. 

Oglej si:Oddaja NA LEPŠE -ogled traja 25 minut-poglej v celoti 
 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174681506 

  

GUM Ljudska pesem Bele 
krajine 
 
 
 

Ponovi zapis in vrednost not, pavz. 
Ponovi petje:Lepa Anka(oglej si tudi ples), Rad imel bi jabuko. 
Spoznaj, nauči se peti ljudska iz Bele krajine: Tri tičice(besedilo v 
pesmarici stran 92, zvočni posnetek na Radovednih 5 za GUM(R5). 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/# 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174681506
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/


PETEK, 10.4. 2020 

PREDMET VSEBINA DEJAVNOST 

SLJ Pogovarjamo se  
(osebni, telefonski 
pogovor) 

Pogovarjaj se z dedkom ali babico(osebno, če 
ste v isti hiši ali po telefonu). Prosi ju,da ti 
povesta kakšen zanimiv dogodek iz njunega 
ţivljenja, povesta pravljico…ali se pogovarjajte 
karkoli ţelite.  

GOS Skrbimo za higieno 
svoje sobe/našega 
doma 

Pospraviš svojo sobo, pomagaš pri urejanju 
doma.  

LUM Izdelava tablice z lepo 
mislijo 
 
Dekoracija hiše 

Iz poljubnega materiala(les, das masa, 
karton,…) izdelaj podlago na katero zapišeš 
lepo misel. Le deščica brez dodatkov in zapis bo 

premalo.  

 
Vesela bom,če bo vsebina tvoja ideja. Lahko 
pa vprašaš starše, stare starše ali google. 
Poišči prostor za misel v vaši hiši. Pošlji sliko.  
V kolikor se bo začelo tudi ocenjevati, bo ta 
izdelek za oceno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Moja misel 

 

Ţelim prijeten PODALJŠAN VIKEND.  

 

 

 

 

                                                                                             kamenček zdravja 


