
NAČRT DELA ZA 5.b / 6.teden (20. 4. -24. 4. 2020) 

 

Pozdravljeni, učenci! Pred vami so nove naloge in novi izzivi. Prepričana sem, da jim 

boste kos. En dan v tednu opravi virtualni ND- kraška jama. Veliko volje in uspeha! 

Učiteljica Petra 

 

SLJ in LUM 

1) Pripravi BERILO. 

- Str. 30 (modra podlaga): Preberi, kaj je KRIMINALKA. 

 

- Str. 29 – 31 V oblasti Sivega barona  

Preberi odlomek. Pozorno preberi tudi razlago besed ob rdeči črti.  

V zvezek odgovori na vprašanja na zeleni podlagi (1. pika). 

Odlomek je sicer iz knjige Zmaj straši opolnoči. Jo poznaš? 

 

- Str. 28: Preberi, kaj je STRIP. Več o tem si lahko prebereš na 

www.slocartoon.net   

V zvezek ali na list nariši strip. Naslov stripa je enak kot v Berilu. Lahko 

upodobiš odlomek, ki si ga prebral(a), ali pa se odločiš za strip, ki bo 

prikazal izmišljeno nadaljevanje zgodbe. Zgodba ima lahko srečen konec, 

lahko pa tudi ne.  

 

2) Pripravi DZ. 

Najprej preglej rešitve na str. 89 »prenovljeno« /66 »prenovljeno po uč. 

načrtu«: a) 50m                          c) 18° C 

              c) Jabuka                      b) 7° C 

              b) od 22 do 27 ° C 

 

 

Nadaljujemo s PRIDEVNIKOM: 

 

- Ponovi, katere pridevnike poznamo in kako se po njih vprašamo ( glej 

prikaz v DZ, str. 90 »prenovljeno« in 67 »prenovljeno po uč. načrtu«). 

- Samostojno reši vaje v DZ, str. 94, 95 »prenovljeno«/ str. 71, 72 

»prenovljeno po uč. načrtu«). 

- Sestavi pesem o pomladi. Zapiši jo v zvezek. Uporabi čim več 

pridevnikov.  

Če ti ne gre, namesto tege prepiši v zvezek pesem iz DZ – Pesem o 

zahajajočem soncu (str. 90 »prenovljeno«/ str. 67 »prenovljeno po uč. 

načrtu«). Ti je všeč?  

Ko končaš, nekomu od domačih glasno preberi svojo ali prepisano 

pesem. Beri glasno, razločno in doživeto.  

 

http://www.slocartoon.net/


 

MAT 

1) Najprej preveri rešitev 10. naloge iz prejšnjega tedna, ki je nekaterim delala 

težave.  

POLMER KROGA                  PREMER KROGA 

     18 cm                                          36 cm 

       6 dm                                          12 dm 

       3 m                                               6 m 

      13 cm                                           26 cm 

       10 cm                                         1/5 m ( = 20 cm) 

          6 mm                                        12 mm 

        2 dm 5 cm                                    5 dm (50 cm) 

        3 cm 7 mm                                   7 cm 4 mm (74 mm) 

2) Kako so ti uspele risbice iz prejšnjega tedna? Če so ti uspele, lahko katero od 

njih pošlješ za objavo: osrj.foto@gmail.com  

3) Ponovi snov prejšnjega tedna in reši vaje v DZ, str. 77. 

4) Spoznajmo še TETIVO. Tetivo poznamo, ker jo imamo tudi na nogi ali na loku.  

Preberi razlago na modri podlagi v DZ, str. 78. Zapomni si: Daljico, ki ima za 

krajišči 2 točki na krožnici, imenujemo TETIVA. Najdaljša tetiva je PREMER 

KROGA.   

Nato reši vaje v DZ, str. 78 in 79. 

 

DRU 

ZGODOVINSKA OBDOBJA IN DEDIŠČINA PRETEKLOSTI ( DZ, str. 102, 102) 

Preberi besedilo na teh dveh straneh in si oglej risbe in fotografije.  

Časovni trak: Zgodovino delimo na zgodovinska obdobja, ki jih lahko prikažemo na 

časovnem traku. Oglej si ga (spodaj v DZ). Katero obdobje se ti zdi zelo zanimivo 

upodobljeno?  

O kulturni dediščini smo veliko govorili v šoli. To so predmeti, stavbe, šege, običaji, 

prazniki, ki govorijo o naši preteklosti. 

Naravna dediščina so posebne naravne znamenitosti Slovenije ( npr. Škocjanske 

jame). 

Viri slovenske kulturne dediščine: - preberi, kateri so 

                                           -nato reši 1. vajo na str. 104 

mailto:osrj.foto@gmail.com


V zvezek prepiši naslov, kot je v DZ in prepiši besedilo iz okvirčka spodaj na str. 104 

(Izvedel(a) sem).   

GOS 

Kemična vlakna ( učb, str. 44, 45) 

Natančno preberi in si na risbi v učbeniku oglej, kako nastanejo kemična vlakna in 

kako jih delimo.  

 

NIT 

Si rešil(a) prehransko piramido? Namesto piramide se kot vodilo za zdravo prehrano 

vedno bolj uporablja PREHRANSKI KROŽNIK ( glej DZ, str. 153 spodaj).  

Preberi v DZ strani 154 in 155. Bodi pozoren (pozorna) na besede, poudarjene s 

temnim tiskom.  

Preizkusi se -  reši str. 156 v DZ. 

Če si se dobro odrezal(a), si za nagrado privošči zdrav prigrizek Dober tek! 

 

 

Ne pozabi na šport, izbirne predmete in tuje jezike. 

 

Priporočam: 

- Spletna stran šole UČENCI/Stvaritev dneva in UČNA GRADIVA/ Športne 

vsebine/ Učenci učencem…. Lahko sodeluješ!  

- Interaktivne vaje. 

- Izodrom. 

- Druge izobraževalne vsebine (TV, splet). 

- Izzivi (NoviLo.Polis). 

-          Branje. 

-         www.safe.si/novice/   

 

http://www.safe.si/novice/


 



 

 


