
NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_2. teden 

Pozdravljen/a! 

Prvi teden šole na daljavo je za nami. Kako je šlo? Upam, da si 

se v prvem tednu kar najbolje znašel/la brez večjih težav in je 

bilo učenje doma, ena nova, drugačna in lepa izkušnja. Pred 

nami pa je že 2. teden učenja na daljavo.  

Snov je razdeljena po predmetih. Lahko delaš po urniku, lahko 

pa po predmetih, po želji.  

 

Ne pozabi ta teden opraviti pohod v naravo. Predvidela sem ga 

v ponedeljek, 23. 3. 2020, ti pa se lahko nanj odpraviš že v 

ponedeljek ali pa kakšen drug dan.  

 

Vesela bom, če se mi boš kaj javil/a na elektronski naslov, mi 

sporočil/a, kako poteka tvoje delo, če imaš kakšne težave, kako 

se počutiš, poslal/a kakšno lepo fotografijo … 

 

Pazi nase, lepo te pozdravljam in upam, da se čimprej vidimo! 

Učiteljica Biljana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

Učiteljica Eva ti je dala učni list »Ponavljanje, utrjevanje«, katerega bi morali 

pregledati v petek pred zaprtjem šole. Ker pa to nismo storili, si ga lahko 

pregledaš sam.  

 BERILO str. 102,103– J. Snoj: Enkrat, ko bo očka majhen 
V kolikor doma nimaš GRADIVA se registrirajte na spletno stran Rokus. (Glej 

navodila na spletni strani šole - Uporaba brezplačnega gradiva Rokus) 

- Reši učni list in ga zalepi v zvezek.   

 SDZ - Nebo ne bo oblačno  str. 88 - 94 - do vključno 14. 
naloge. 

Če ti je dolgčas, si na spodnji povezavi oglej kakšno otroško gledališko 
predstavo (klikni hkrati na povezavo ter tipko CTRL): 

 
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA: http://www.lgl.si/si/predstavitveni-

video?fbclid=IwAR3xZg7VT2Dzv-

S3bRgbKd8UbTPUnudZwlEp_ArhqwHrwmbve4WUUsLA8X4 

GLEDALIŠČE KOPER: https://www.gledalisce-koper.si/news/za-otroke-

ogled-posnetkov-otroskih-predstav-gledalisca-

koper/?fbclid=IwAR1ZBJa0C4w8RGmpOJ7cUHtSJb2-

JyHcbXV9UBU22YUJTFOJjDOsu8DL9x0 

 

MATEMATIKA 

Preberi.  

Osnovna enota za prostornino je liter. V litrskih posodah (tetrapaki, 

plastenke, steklenice) imamo pakirane sokove, mleko, jogurte, vino … 

1 liter sestavlja 10 decilitrov. Beseda »deci« pomeni 10-krat manj 

(poznamo iz decimeter). 

100 litrov je hektoliter. »Hekto« pomeni 100-krat več. Učenci dostikrat 

mislijo, da pomeni 1000-krat več, kar pa ne drži. Za to imamo drugi izraz 

– »kilo« (kilometer, kilogram). Hekto smo srečali samo pri enotah za 

prostornino. 

 Prostornina - reši vaje v SDZ2 od str. 91 – 97  
 

 str. 92/ 2. naloga 
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Nasvet: Postopno rešuj in pretvarjaj v manjšo enoto (dℓ), kjer je to 

potrebno. 

- str. 93/ 3. naloga 

Na zemljevidu Slovenije še poišči Portorož, Dobrovo in Goriška brda. 

- str. 94: Pri prvem primeru, sta kozarca večja od običajnih kozarcev za 

sok.  

Izračunaj koliko vode gre v obe posodi skupaj psička Cofa. Dopiši zraven. 

- Zapis v zvezek: 

PROSTORNINA 
1 deciliter = 1 dℓ - je približna prostornina skodelice kave 

1 liter = 1 ℓ - je prostornina mleka v tetrapaku 

1 hektoliter = 1 hℓ - je približna prostornina soda za sok ali 

vino 

 
Pretvarjanje enot za prostornino:  

1 ℓ = 10 dℓ  

1 hℓ = 100 ℓ = 1 000 dℓ 
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- str. 95/ 2. naloga:  

Na zemljevidu Slovenije poišči tudi Ljutomer. Leži v Prekmurju 

(Obpanonske pokrajine).    

- str. 95/ 3. naloga: Opazuj enote: kakšne so dane na začetku in kakšna 

je zahtevana na koncu. 

! Če pri reševanju prejšnjih nalog nisi imel težav, lahko rešiš tudi  

naloge »Zmorem tudi to!« 



SVOJE DELO PREVERI. REŠITVE SI OGLEJ NA SPLETNEM DZ, ODPREŠ STRAN, KI 

SI JO REŠEVAL IN KLIKNEŠ IKONCO S KLJUKICO. (Glej spodnjo slikico.) 

Če se še nisi registriral, moraš to storiti, drugače ni dostopa. 

 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev  

 

DRUŽBA 

- Podrobno preberi tekst v učbeniku str. 60 – 62  in dopolni miselni vzorec 

na učnem listu: GOSPODARSKE IN DRUGE POSEBNOSTI DINARSKEGA 

SVETA. Učni list zalepi v zvezek za družbo. 

- DZ str. 40/ Izreži in prilepi zemljevid iz priloge. Pomagaj si z 

zemljevidom Slovenije. S svinčnikom podčrtaj kraje, dopiši imena rek.  

Kateri kraji ležijo ob morju? 

Označi Koprsko primorje. 

- Vsaj 2-krat preberi v UČB. str. 64 – 66   

- Zapis v zvezek. S pomočjo učbenika dopolni manjkajoče. 

OBSREDOZEMSKI SVET 
 

Ob obali 
 

 

1. Nariši pojme otok, polotok, zaliv in zapiši pomene pojmov. 

 

2. NASELJA V KOPRSKEM PRIMORJU: 

Koper: kulturno, izobraževalno, prometno, industrijsko središče 

Izola: 

Piran: 

Portorož: turistični kraj 

 

3. DEJAVNOSTI PREBIVALSTVA: 

• poletni turizem ( Portorož) 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev


• ribolov 

• solinarstvo 

• gojenje oljk, vinske trte in sadnega drevja 

• pomorski promet 

 

4. Nariši primorsko hišo 

 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Pretekli teden si moral/a narediti miselni vzorec ali izpisati ključne podatke 

za Gugalnico, vzvod. Če želiš, si lahko pogledaš miselni vzorec, ki ga je 

pripravila učiteljica Nevenka iz Postojne.   

- Dvigalo / učb. str. 72 - 73. Izpiši podatke ali zapiši miselni 

vzorec, skiciraj in izdelaj preprosto dvigalo.  

- ! Če želiš lahko z mobitelom fotografiraš svoje dvigalo in mi fotografijo 

pošlješ do petka 27. 3. 2020 na email (biljana.gusa@gmail.com). 

- Lahko rešiš še naravoslovno križanko. 

- Zabavno učenje v Hiši eksperimentov: 

https://www.he.si/e-ksperimenti 

 

LIKOVNA UMETNOST: Na list papirja s svinčnikom nariši 

drevo oljko. Prilagam sliko. Na drugi sliki si dobro poglej kakšne 

liste ter plodove ima. 

mailto:biljana.gusa@gmail.com
https://www.he.si/e-ksperimenti


 

 

 



DRUGO  
- Vsak dan vadi za kolesarski izpit.  
 
Na tej povezavi je gradivo, ki ti bo v pomoč: 
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO 
 

- V sredo 25. 3. bo materinski dan. Če želiš, lahko mamo 

razveseliš z BONI. Ko si mama česa zaželi, da bon tebi, ti pa 

moraš izpolniti tisto, kar je zapisano na bonu.  

 

GLASBENA UMETNOST (glej email učiteljice Špele) 

ŠPORT (glej email učiteljice Valentine) 

ANGLEŠČINA (glej email učiteljice Sinitje) 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO

