
Učenje na daljavo, 5. razred 

NAVODILA IN NALOGE 

OD PONEDELJKA, 30 3. 2020, DO SREDE, 1. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

1. in 2. URA 

 

TEMA: Simetrija 

UČ, str. 92-93, DZ 2. del, str. 54-57 

NAVODILO: 

- Ponovi deljenje in množenje. Glej 5razredblogspot- interaktivne 

naloge. 

- Oglej si simetrijo v DU  in reši naloge na str. 92,93. Pri reševanju nalog 

bodi natančen, ne čečkaj. 

- V DZ reši naloge na str. 54 – 57. 

- Opravljeno delo preglej s pomočjo rešitev.  

- Glej 5razred2.blogspot.com- interaktivne naloge. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

1. in 2. URA 

 

TEMA: Vzrok (ker, zakaj?), namen oz. cilj (da bi, čemu?)  

DZ 1. del, str. 111-113 

NAVODILO: 

- Učno snov v DZ si najprej na hitro poglej (»preleti«). 

- Natančno preberi vsako nalogo posebej in jo reši.  

- S pomočjo rešitev preglej in popravi, če je potrebno. 

- V zvezek zapiši naslov: Vzrok (ker, zakaj?), namen oz. cilj (da bi, 

čemu?) in prepiši besedilo iz modrega okvirčka, nal. 16 

- Utrjevanje – reši še UL, ki ga bomo učiteljice poslala po kanalu ali 

pripele v spletno učilnico. 



- Če na kakršen koli način komuniciraš s sošolci, reši še nalogo 20. 

Namesto sošolcev lahko povprašaš starše, brate, sestre, babice, dedka 

ali pa si preprosto odgovore sam izmisliš.  

Nato v zvezek zapiši povedi. Pazi na vejico. V eni povedi bo ker, v drugi 

da bi. 

 

DRUŽBA 

1. URA 

 

TEMA: Prazgodovina in arheološke najdbe (naslov v zvezku) 

UČ, str. 75-76  

NAVODILO: 

- V učbeniku pozorno preberite besedilo in si oglejte sličice. 

- V zvezek v obliki miselnega vzorca naredite povzetek (po odstavkih, 

narišite ali prilepite sličice) 

-  Na youtubu si lahko poiščete kakšen filmček o prazgodovini in si ga 

ogledate.  

- Ustno utrjujte snov s pomočjo miselnega vzorca in ponavljate tako 

dolgo, da pripovedujete samostojno brez pomoči (UČ str. 72-76). 

- Oglej si PP. 

 

2. URA 

TEMA: Utrjevanje in ponavljanje snovi- UČNI LIST V KANALU ALI 

SPLETNI UČILNICI 

V zvezek za DRU  napiši naslov " PREVRI IN PONOVI ZNANJE" in odgovori 

na vprašanja. Pomagaj si z učbenikom.  

Piši čitljivo in pravopisno pravilno. (Če želiš, lahko odgovore prepišeš, 

nato pa odgovoriš). 

 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1., 2. URA 

 

TEMA: Termometer (naslov v zvezku) 

UČ, str. 64-65  

            NAVODILO: 

- Zbrano preberite besedilo – po potrebi večkrat  in si oglejte sličice. 

- Doma poiščite vse termometre, ki jih imate (za pomoč prosite starše), nato jih    

prerišite v zvezek in k njim zapišite ime termometra ter zakaj ga uporabljate. Če 

jih ne boste našli, jih prerišite iz učbenika (infrardeči, alkoholni, digitalni, 

živosrebrni). 

- Iz modrega okvirčka (str. 64) prepiši  mersko število in mersko enoto za 

merjenje temperature. Obarvaj ju. 

Oglej si PP. 

- Opravite dejavnost, ki jo najdete v modrem okvirčku: Ena dejavnost (str. 65).   

 

GOSPODINJSTVO 

 

 

TEMA: Oblačila in tekstilni izdelki (naslov v zvezku) 

UČ, str. 62-67 

NAVODILO: 

- Preberite besedilo, ki je na 6 straneh. 

- Naredite povzetek v obliki miselnega vzorca: ključne besede so lahko 

modri podnaslovi (7 podnaslovov je) in k njim bistvene podatke. 

- Miselni vzorec dopolnite z risbicami ali nalepljenimi sličicami. 

- V zvezek prepišite Povzetek in odgovorite na vprašanja – zapišite. 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

1. in 2. URA 

 TEMA: Simetrija: Metulj 

POTREBUJEMO: 

 BEL PAPIR, SVINČNIK, ŠKARJE, LEPILO, ŽICO, LESENO PALICO, BARVICE 

(FLOMASTRE, BARVNI PAPIR…) 

Navodila: 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.  

Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo/ okrasimo metulja.  

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj s prepogibom. Prilepimo tipalke 

(vejice, papir...). Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi. 

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, VSE, Sporoča: 

JAZ SEM DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 

 

Lahko se lotiš »simetrično« ustvarjanje tudi kakšne druge živali. 

 

In ne pozabi na ilustracije ;) 

- Pravljica Mala morska deklica (ilustracija v zvezek za slovenščino) 

- Kamnito in koščeno orodje, situla ali vedro (risanje v zvezek za DRU) 

- Rimski vojak – legionar (risanje v zvezek za DRU) 

- Termometri (risanje v zvezek za NIT)                                   

 

 

GLASBA 
 

1. URA: Poslušaj pesem Zemlja pleše na: 

  https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs 

Nauči se besedilo, najdeš ga v DZ na strani 57. Če imaš kodo DZ jo 

aktiviraj, da boš lahko poslušal klavirsko spremljavo. 

Ob tej glasbi si izmisli ples. 

Ne pozabi prepeti vseh pesmic, ki smo se jih naučili. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhuIhra8kXs


2. URA:  Oglej si tudi delček oddaje IZODROM, ki jo najdeš na spodnji 

povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-

otroke/174680102Če si ne boš želel ogledati cele oddaje, nič hudega. Nas 

zanima del od 12:04 sekunde naprej.  Najprej poglej odlomek o 

ČIKABUMŠČINI (od 12:04 sekunde naprej) in sodeluj z glasbenikom 

Bojanom Cvetrežnikom. 

Potem pa odgovori na spodnja vprašanja in odgovore zapiši v glasbeni 

zvezek pod naslov: 

GLASBENA SODELOVALNICA 1 

Odgovori na vprašanja, ki izhajajo iz te oddaje: 

1. Kaj je ritem?________________________ 

2. Katere pavze poznaš?_________________ 

3. Nariši celinko, polovinko, četrtinko in dve osminki 

 

ŠPORT 

TEMA: Rokomet, igra 

Se še spomniš podajanje, lovljenje, sprejemanje rokometne žoge pri 

športu?Najbolj zabavna pa je bila igra rokometa SEDE, kajne? Tudi doma lahko 

vse elemente ponoviš tako, da si prilagodiš (manjša in lažja žoga ali balon, 

dvorišče...). V pomoč ti naj bodo naslednji posnetki:- 

https://www.youtube.com/watch?v=bhO9bjlE3Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=4GRo0enVsjc 

 

 

VEČ O VSAKEM PREDMETU NAJDEŠ NA:  

https://5razred2.blogspot.com/ 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174680102
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174680102
https://www.youtube.com/watch?v=4GRo0enVsjc
https://5razred2.blogspot.com/

