
NAČRT DELA 5.razred/ 1.teden (9. - 13.11. 2020) 

 

Dragi učenci! 

Upamo, da ste zdravi in da ste mirno preživeli počitniške dneve. Super, torej ste 

pripravljeni na nove šolske izzive! 

Če boste odkrili kaj novega v učbeniku, spletu, naravi…, delite to s svojimi sošolci (po 

telefonu, spletu). Seveda tudi na igro ne pozabite. Šolsko delo opravljajte zjutraj oz. 

dopoldne, ko so možgani še spočiti. Oglejte si tudi kakšno zanimivo oddajo na TV    

(Infodrom), film… 

Bodite zdravi. Lepo vas pozdravljamo in mislimo na vas. 

Vaše učiteljice Angelika, Maja, Vanja in Petra 

 

Tukaj so navodila za nov delovni teden. Tvoje delo naj bo samostojno. Uspelo ti bo! 

__________________________________________________________________ 

SLJ:  

     1. V tem tednu poskrbi za branje. Če je potrebno, vadi tudi glasno branje. Ne 

pozabi na obvezno domače branje! Lahko pa prebereš tudi knjigo za bralno značko. 

Bereš lahko svojim družinskim članom ali pa hišnemu ljubljenčku, če ga imaš. 

Pobrskaj po domačih policah ali pa naroči knjige v knjižnici. Če odkriješ zanimivo 

knjigo, nam javi, da jo preberemo tudi mi. 

      2. S pomočjo DZ boš ponovil vse o pismu, čestitki in voščilu. Naslov poglavja 

je Prijatelj, rad te imam. Preberi besedilo in reši vaje na str. 48 – 53. ( Če si naloge 

že rešil, snov le ustno ponovi.) Če želiš, lahko komu od prijateljev pošlješ e – pismo. 

Ti bo odgovoril? 

___________________________________________________________________ 

 

MAT:  

      Pisno bomo seštevali in odštevali. Reševali bomo 10. poglavje. 

      Najprej se lahko ogreješ na portalu www.učimse.com .  

      Nato preberi Učenost je modrost v DZ na str. 61. Reši vaje na str. 60, 61 in 62. 

      Kot dodatno vajo lahko rešiš 9. vajo v DZ, str. 63. 

      Za razvedrilo preberi male oglase v zelenem okvirčku na str. 64. Nasmejali te 

bodo! 

__________________________________________________________________ 

 

http://www.učimse.com/


 

DRU: 

       1. V DZ ponovno preberi učno snov 2. poglavja Prostor in jaz (str. 30 – 45). 

Preglej, če katere od vaj nimaš rešene in jo reši. Lahko tudi še kaj dopolniš, če si bil 

prej malo površen. Na str. 44 imaš vprašanja, kjer lahko snov ustno ponoviš. 

        2. Nato preveri svoje znanje. Potrebuješ zvezek in DZ. V zvezek napiši naslov 

VAJA in reši naslednje naloge. 

        A) Glej zemljevid v DZ na str. 36 spodaj: 

                - Kaj pomenijo št. 1, 2, 3 in 4 v rdečih kvadratkih? 

                - Poglej v legendo in nariši dogovorjene znake za kraško jamo, jezero, 

državno mejo, hitro cesto, mednarodno letališče mestno območje. 

                - Poišči Ljubljano in Trbovlje. Izračunaj zračno razdaljo med njima. (Pazi na 

merilo.) Izračunaj še zračno razdaljo med Ljubljano in Kamnikom. 

                - S katero barvo je prikazana nadmorska višina od 0 – 100m? 

             B) Glej zemljevid v DZ, str. 37/1.vaja: 

                   - V katerem okvirčku najdemo Ljubljano? Ali je v tem okvirčku tudi 

letališče? 

                    - V okvirčku G3 poišči Krvavec in izpiši njegovo nadmorsko višino. Nato 

v K3 poišči Boč in izpiši tudi njegovo nadmorsko višino. Izračunaj relativno višino 

med Krvavcem in Bočem. 

             C) Glej DZ, str. 38/risba: 

                     - Kolikšna je relativna višina med točkama B in C? 

             Č) Glej zemljevid 4. vaje v DZ, str. 39: 

                     - Izberi 5 rek, ki jih vidiš na karti in zapiši, skozi katera mesta oz. kraje 

tečejo.   

 

              3. Če si se uspešno prebil preko 2. vaje, lahko napreduješ v 3. poglavje – 

Slovenija, naša domovina. Pokaži, kaj znaš ( DZ, str. 47). 

__________________________________________________________________ 

 

NIT: 

Še vedno smo pri poglavju Temperatura in toplota. V DZ, str. 32 preberi Prilagoditve 

živali. Nato preberi str. 33 in 34 ter reši 6. in 7. vajo.  

Imaš hišnega ljubljenčka? Kako se prilagaja različnim temperaturam? 



Kako pa se prilagajajo rastline? Preberi v DZ na str. 37 in reši 13.vajo.  

Če imaš že rešeno, opazuj bližnjo naravo in opiši, kako se prilagaja na bližajočo se 

zimo.  

_________________________________________________________________ 

  

GOS:  

V učbeniku preberi o pomenu osebne higiene in higiene nasploh. Poskrbi za to!  

Opravi tudi katero od gospodinjskih del, da razbremeniš starše. Za družinske člane 

in zase lahko pripraviš zdrav zajtrk.   

Ti je uspelo? Koga si najbolj razveselil? 

________________________________________________________________ 

LUM: 

 Potrebuješ poljuben list iz risalnega bloka, DZ DRU, črn flomaster, suhe barvice in 

ogledalo. (Če nimaš doma risalnega bloka, riši v zvezek za slovenščino.) 

Odpri DZ DRU na strani 117. Desno zgoraj je portret Primoža Trubarja. Dobro si ga 

oglej. Natančno preglej vse podrobnosti. Nato na tak način upodobi sebe. Torej boš 

narisal avtoportret.  

Veselimo se tvojega izdelka! 

_________________________________________________________________ 

Ne pozabi na GUM, ŠPO, TJA in IZBIRNE PREDMETE.   

 

 

 


