
NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R 

 

Pozdravljeni učenci,  

pošiljam vam navodila za delo doma v času od 16. do 20. 

marca 2020. 

Naloge morate rešiti v delovnih zvezkih in zvezkih.  Vse to 

bomo pregledali in preverili, ko bomo spet v šoli. V kolikor 

doma nimate SDZ se registrirajte na spletno stran Rokus. (Glej 

navodila na spletni strani šole - Uporaba brezplačnega gradiva 

Rokus). Rešitve napišite v določen zvezek, ki ga imate  doma 

(ne glede na šolski predmet), in sicer tako, da vanj napišete 

ime predmeta, zaporedno številko naloge ter rešitve (npr. SLJ 

STR. 9/9.). 

Uporabljajte portal, kjer se lahko prijavite ali brezplačno 

registrirate:  

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5 

 

Pazite nase ter lepo vas pozdravljam, 

učiteljica Biljana Guša Biluš 

 

MATEMATIKA 

- Deli celote in ulomki: reši v SDZ2 str. 82 - 88.  

- Zapis v zvezek: 

 DELI CELOTE IN ULOMKI 

 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5


 

 

 

 

 

 

 

- Naloga na str. 86/1.: pomagaj si s skicami delov celote (tortni 

prikaz), kjer se takoj vidi, kateri del je večji. 

- Naloge na straneh 89 ter 90/ najmanj 2 nalogi si izberi. Na 

str. 90/3. in 4. naloga: Pri matematiki se z odstotki še nismo 

srečali (razen pri kontrolnih nalogah), smo pa se s takšnimi 

zapisi srečali pri drugih predmetih, npr. pri naravoslovju. 

100 % je celota, kar pomeni, da je 50 % polovica, 25 % 

četrtina … 

 

SLOVENŠČINA:  

- Opis rastline: reši vaje v SDZ2 str: 9.- 16/ naloge 9., 10., 18., 

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. 

  

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

-Gugalnice, vzvod - UČB str. 66 - 71. Preberi. Za vsako napravo 

(nihalko, prevesnico, vzvod) izpiši ključne podatke ali zapiši 

miselni vzorec. Vsako napravo skiciraj. 

 

DRUŽBA 

- Dinarskokraški svet: str. 36, 37, 38, 39 

 

GOSPODINJSTVO 

 - Skrb za zdravje - Sprehod v naravi sam oz. s starši. 

 

LIKOVNA UMETNOST 

- Na list papirja s suhimi barvicami nariši otroško igrišče z 

vsemi možnimi gugalnicami in drugimi igrali. 

DRUGO 

- Vsak dan vadi za kolesarski izpit.  

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

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

 

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

