
Delo 5.a - 5.teden (14.4.2020-17.4.2020) 

Moji učenci! 

Po velikonočnem ponedeljku bo ta delovni teden krajši. Nadaljujemo z novimi učnimi 

vsebinami in uporabnimi znanji. Pridno delajte še naprej.  

Lepo vas pozdravljam 

učiteljica Vanja 

TOREK 

SLOVENŠČINA  

Berilo    

L.Suhodolčan, Kadar se detektivom sanja… 

Preberi zgodbo, razjasni pojem detektivke, preberi o pisatelju. 

Odgovori na vprašanja in reši naloge v zvezek. 

Kaj je dogajalna premica? Dogodki zapisani v časovnem zaporedju. 

Oglej si na spletu: 

- kratek predstavitveni film o Naočniku in Očalniku 
https://www.youtube.com/watch?v=rWyn87SUHA4 

-  naslovnico knjige najdemo tudi na spletu 

https://www.google.si/search?q=nao%C4%8Dnik+in+o%C4%8Dalnik&rlz=1C2CHMO

_slSI679SI679&biw=1777&bih=903&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi1

sqbw7Z_OAhVCGZoKHYTWCuoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=3FL1I4q478xNBM%3A 

 

NIT       

Maščobe v živilih   DZ 154-155 

Preberi in reši naloge v DZ-ju. 

Zapiši v zvezek 

Maščobna živila so olja, mast, margarina. Maščobe so prisotne tudi v oreških. Z 

uživanjem maščobnih živil dobimo energijo. Prekomerno uživanje maščobnih živil ni 

zdravo, saj telo lahko pridobi energijo tudi z drugimi živili. 

https://www.youtube.com/watch?v=rWyn87SUHA4
https://www.google.si/search?q=nao%C4%8Dnik+in+o%C4%8Dalnik&rlz=1C2CHMO_slSI679SI679&biw=1777&bih=903&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi1sqbw7Z_OAhVCGZoKHYTWCuoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=3FL1I4q478xNBM%3A
https://www.google.si/search?q=nao%C4%8Dnik+in+o%C4%8Dalnik&rlz=1C2CHMO_slSI679SI679&biw=1777&bih=903&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi1sqbw7Z_OAhVCGZoKHYTWCuoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=3FL1I4q478xNBM%3A
https://www.google.si/search?q=nao%C4%8Dnik+in+o%C4%8Dalnik&rlz=1C2CHMO_slSI679SI679&biw=1777&bih=903&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi1sqbw7Z_OAhVCGZoKHYTWCuoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=3FL1I4q478xNBM%3A


Razišči sam-delaš v zvezek         

                                                                                                                                                                                                                    

Narisani znak imajo živila, ki vsebujejo malo maščob, holesterola, nasičenih 

maščobnih kislin, imajo nizko vsebnost soli in sladkorja, nizko energijsko vrednost ter 

veliko prehranskih vlaknin. 

Preberi še o podhranjenosti in prehranjenosti v DZ155spodaj. 

TJA   

ŠPO (pošiljajte učiteljici Alenki svoje izdelke in posnetke). 

alenka.zupancic2@guest.arnes.si 

*NEM 

SREDA 

MATEMATIKA 

 Zgolj en dotik-geometrija  DZ 72-73 

Ponovi in reši DZ 72. 

Preberi DZ 73, kaj je SEKANTA, kaj MIMOBEŽNICA in kaj DOTIKALNICA ali 

TANGENTA. Natančno si oglej, kako so narisane. Poglej oznake! Že imena ti povedo 

veliko: SEKANTA (seka), MIMOBEŽNICA (beži mimo), DOTIKALNICA (se dotika). 

Še enkrat poglej TANGENTO. Zapomni si: Preden rišemo tangento, moramo 

narisati polmer do dotikališča. Tangento narišemo PRAVOKOTNO na POLMER.  

Nariši po en primer v zvezek-sekanto,mimobežnico,dotikalnico in tangento. Lahko 

vse na isti sliki. 

Reši deljenje v DZ 73. 

DRUŽBA   

 Zgodovina 

Preberi v DZ 100-103 in v zvezek zapiši  

1. vsa zgodovinska obdobja po vrsti in 
2.  vrste virov. 

SLOVENŠČINA     

 Napiši kratko detektivsko zgodbo,  napiši njen naslov  in jo ilustriraj. 



 

GOSPODINJSTVO 

Ta teden/dan boš uredil svoja oblačila v omari, zamenjal zimsko garderobo z bolj 

poletno, pomagal pri zlaganju,sušenju-obešanju perila. Tudi čevlje oz. obutev uredi in 

očisti. Preobleči posteljnino, če je to potrebno. 

TJA   

ŠPO 

 

ČETRTEK 

SLOVENŠČINA     

Berilo   

J. Vandot, Kekec in Pehta  

Preberi, odgovori na vprašanja v zvezek. Sestavi Pehtino predzgodbo. 

*Na spletu preberi o pisatelju Josipu Vandotu in o Kekcu. 

NIT       

Izvor hrane  DZ156 

Zapis v zvezek 

 

                                                          IZVOR HRANE 

                         ŽIVALSKI                                                              RASTLINSKI 

                           jajca                                                                           sadje 

    meso in mesni izdelki                                                                          zelenjava 

mleko in mlečni izdelki  …                                                                      oreški 

 

Miselni izziv: Ali je med rastlinskega ali živalskega izvora? 

Kako pripravimo in uživamo hrano, da je varna?    DZ 157-159(zgoraj) 

Preberi in reši naloge v DZ. 



V zvezek odgovori: 

1. Zakaj potrebujemo hrano? 

2. Zakaj moramo biti pri pripravi in uživanju hrane pozorni na higieno (čistočo)? 

3. Katera živila lahko uživamo surova?  

4. Katera ravnanja ne sodijo v kuhinjo? 

5. Kje shranjujemo posamezna živila? 

6. Kako prepoznamo, da živilo ni več užitno ali je  celo škodljivo za zdravje? 

 OS 

Naredi nekaj za našo skupnost 5.a. Pošlji pismo ali sporočilo nekomu iz 

5.a,pokliči,vzpostavi e-kontakt,objavi na vibru 5.a, pomagaj sošolcu pri šolskem delu. 

MATEMATIKA 

Zgolj en dotik-geometrija   

Reši naloge v DZ 74-75 (NE Brez muje)  

 

PETEK 

DRUŽBA  

Zgodovina - vaja 

Odgovori na vprašanja v zvezek.  
 

1. Današnji dogodki bodo jutri zgodovina. Zakaj? 
2. Kaj se je danes zgodilo (v Sloveniji, v svetu)?  
3. Zakaj je posamezen dogodek pomemben? 
4. Kaj se lahko naučimo iz posameznih dogodkov? 
5. Zakaj pravimo, da se zgodovina ponavlja? 
6. Katera veda se ukvarja s pogledom v preteklost.(arheologija, zgodovino in 

etnologijo) O vsaki poišči razlago na spletu. 
7. Čas človeštva je dolg več kot dva milijona let. Kako lahko prikažemo ta 

čas?   
8. Časovni trak zgodovine imaš narisan tudi v DZ 102-103 spodaj. Preriši ga 

in mu dopiši posamezno obdobje. 

9. Kakšna je razlika med kulturno in naravno dediščino? 

. 

 

 



SLOVENŠČINA    

Oglej si film o Kekcu in ga primerjaj z odlomkom iz berila. Če nimaš te možnosti, pa 

poišči katero izmed Kekčevih pesmi na spletu in jo zapoj. 

MATEMATIKA 

Zgolj en dotik-geometrija   

Reši naloge v DZ 75(Brez muje) in 76, če znaš. 

 

LUM 
Tokrat bomo povezali dva učna predmeta MAT in LUM. Samo z geometrijskim 

orodjem (šestilo in ravnilo) nariši risbo. Lahko jo pobarvaš z barvicami ali samo 

senčiš s svinčnikom. Tema je poljubna, lahko je abstraktna risba samo z liki. Vesela 

bom, če mi boste risbo poslali po e-pošti ali vibru. 

 

Če si prišel do konca, pomeni, da si vse opravil za ta teden .  bravo! 


