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NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_9. teden 

Dragi učenci! 
 
Pa je za nami polovica meseca maja. Kdo bi si mislil, da bomo 

toliko časa delali na daljavo. V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bom 

slišala z vami, da vam sporočim oceno za raziskovalno nalogo 

pri DRU. Načrtujem pa tudi v kratkem imeti razredno uro preko 

ZOOMa samo z vami, kajti veste, da se tretješolci vračajo v 

šolske klopi. Vem, da je za vas, vaše starše in tudi nas tale šola 

prek daljave kar precej trd oreh. Dobro smo »zagrizli vanj« in 

mislim, da nam uspeva kar dobro. Trudimo se po najboljših 

močeh in tako je prav. Še malo se moramo potruditi, pa bo šlo! 

Prosim, pozorno si preberite na zadnji strani obvestili. Prvo 

obvestilo zadeva neobvezne izbirne predmete za novo šolsko 

leto, drugo pa možnost opravljanja teoretičnega dela 

kolesarskega izpita.     

Še vedno velja, da mi pošljete spodnje naloge v vpogled do 

vključno petka, 22. 5. 2020. 

ODDAJA  NALOG: 

 MAT –  kaj smo se naučili – SDZ str. 28 in 29 
 SLJ – preverjanje znanja – samostalnik ( del. list) 

 

 
 

 
Lepo vas pozdravljam, 

učiteljica Biljana 
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SLOVENŠČINA:  

 
1., 2. URA: Prejšnji teden si bral pesem Vesoljec. Tema pesmi 
je bila otroška domišljija. Kam te lahko ponese tvoja domišljija? 
Ta teden te čaka domišljijski spis. Delaj po navodilih v 
priloženem dokumentu (GLEJ PRILOGO). 
 
3. URA: Pri jezikovnem delu je potrebno najprej rešiti 
preverjanje znanja – samostalnik (GLEJ PRILOGO). 
 
4. URA: Sedaj pa bomo spoznali novo besedno vrsto – 
PRIDEVNIK. Oglej si priloženo razlago in navodila za delo 
(GLEJ PRILOGI). Zadnje navodilo je namenjeno učencem iz 
Postojne. Vi boste rešili v SDZ na straneh 50, 51/1. – 5. 
naloge. 

 
------------------------------------------------------------------- 

MATEMATIKA:  

1., 2. URA: Ta teden še vedno vadimo pisno deljenje. 

Rešimo SDZ 3 str. 19, 21 in 24. Kdor želi še dodatne vaje, 

lahko reši še strani, ki smo jih izpustili. 

  

3., 4. URA: Zaključili smo obsežno poglavje deljenja. Strani, ki 

smo jih preskočili v SDZ, lahko rešuješ za vajo in utrjevanje. 
Najprej pa je potrebno preveriti znanje. Reši SDZ3 str. 28 – 
30. 
 

------------------------------------------------------------------- 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 

1.URA: To uro je tema: energija v hrani 

Oglej si priloženo PPT predstavitev in reši delovni list. 

Če ne moreš natisniti, zapiši in nariši. 

2. URA: V prejšnjem tednu si spoznal pomemben proces 

fotosintezo in zakaj so pomembne zelene rastline. 
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Če ne bi bilo zelenih rastlin, bi izginilo življenje z Zemlje, saj bi 

ostali brez hrane rastlinojedci in tudi mesojedci ter vsejedci. 

Prav tako pa bi se spremenila tudi sestava ozračja, saj se ne bi 

več sproščal kisik in bi se nasičil zrak z ogljikovim dioksidom. 

Vemo pa, da je KISIK pomemben, saj ga potrebujejo vsa živa 

bitja za DIHANJE. 

Spoznali bomo dihanje in ga primerjali s fotosintezo. 

Najprej si oglej razlago, nato reši nalogo (GLEJ PRILOGI). Če 

želiš, lahko rešiš še križanko (GLEJ PRILOGO). 

------------------------------------------------------------------- 

DRUŽBA:  

1. URA: Doslej smo spoznali, da dolgemu obdobju od začetka 

človeštva do prihoda Rimljanov na naše ozemlje pravimo 

PRAZGODOVINA. Najdaljši del prazgodovine je bila kamena 

doba. Kameni dobi sledijo dobe kovin: bakrena, bronasta in 

železna. S prihodom Rimljanov na naše ozemlje se je pri nas 

končala doba prazgodovine. Pričel se je STARI VEK, ki je trajal 

od leta 1 do leta 500. Preberi v UČB str. 77, 78 in 79. 

Poglej si PowerPoint predstavitev o RIMLJANIH (GLEJ 

PRILOGO).  

2. URA: Še enkrat preberi v UČB. na straneh 77 – 79. Reši v 

DZ na str. 51, 51/ 1. – 8. naloge 

------------------------------------------------------------------- 

LIKOVNA UMETNOST: Motiv tega tedna so rastline. Izberi eno 

rastlino in si natančno oglej eno vejico ter jo nariši ali naslikaj. 

Sam izberi s čim boš to naredil.  

------------------------------------------------------------------- 

GOSPODINJSTVO: Tema tedna so potrošnikove pravice. 

Odpri skripto str. 44. Sličice prikazujejo potovanje blaga do 

potrošnika: Blago nastaja v različnih industrijah, potuje do 
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trgovin in zadnji so potrošniki, ki kupijo blago. Dopolni 

kvadratke nad sličicami. Preberi si besedilo in reši str. 45. 

------------------------------------------------------------------- 
GLASBENA UMETNOST: (glej email učiteljice Špele) 

ŠPORT: (glej povezavo https://www.osagpostojna.si/bukovje/) 

ANGLEŠČINA: (glej email učiteljice Sinitje) 

------------------------------------------------------------------ 

DRUGO:  

- Vadi za kolesarski izpit.  

Na tej povezavi je gradivo, ki ti bo v pomoč: 

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

------------------------------------------------------------------ 

OBVESTILI  

V pripravi na šolsko leto 2020/21 vas obveščamo o 

prijavi na neobvezne izbirne predmete, za katere se 

odločajo učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov. Prijave se 

bodo izpeljale preko interneta, kjer boste lahko v dneh  

od  12. 5. do 22. 5. 2020  

označili svoje odločitve glede neobveznih izbirnih 

predmetov. Opis izbire in navodila za prijavo na 

neobvezne izbirne predmete so v PRILOŽENIH  

dokumentih. 

Športni aktiv sporoča vam tudi, da bo mogoče 

opravljati tudi kolesarski izpit - teoretični del  na 

daljavo. O tem boste še natančno obveščeni.  

Za enkrat pa vadite in bodite pripravljeni! 

 

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

