
5. razred 

 

 

7. 4. 2020       MAT, DRU, SLJ, NIT, GUM 

 

 

MATEMATIKA 

 

Tudi danes se boste spoprijeli z matematičnimi problemi. 

 

Matematični problemi  učbenik MAT str. 137, naloge od 6 – 11. Rešujte v zvezek. 

 

Rešitve lahko preverite na zadnjih straneh učbenika. 

 

Dodatno delo 

Veliko učencev je rešilo včerajšnje dodatno delo in mi poslalo rešitve. Bravo! 

Dodatno delo vam ponujam tudi danes in vas vabim, da mi rešitve pošljete. 

 

 a) Oče je star 42 let, sin pa trikrat manj. Koliko sta stara oba skupaj? 

 b)  Oče je star 38 let, hči pa 9 let. Koliko je stara mama? 

 c)  Timon in Patrik sta brata. Ko se je rodil Patrik, je imel Timon 3 leta.        

      Koliko let bo Timon starejši od Patrika, ko bo Patrik star 15 let? 

 d) Vsoto števil 345 in 76 pomnoži s 6. Koliko je zmnožek? 

 

 

 

DRUŽBA 

 

Mojster križiščnik 

 

Kar nekaj ur družbe se že pripravljate na teoretični del kolesarskega izpita. Vem, da ni 

enostavno. Bo pa današnje delo bolj igrivo. 

Igrali se boste igro Mojster križiščnik. Igra je v priročniku Z glavo na kolo na straneh 26, 27  

in 35. 

Postavljajte različne prometne situacije. K igri povabite starše, brate, sestre. 

 

 

SLOVENŠČINA, GLASBENA UMETNOST 

 

Današnji uri slovenščine in glasbene umetnosti bosta združeni. 

 

Spoznali ste pravljičarja Hansa Christiana Andersena in njegovo pravljico Snežna kraljica. 

 

Danes pa si boste ogledali baletno pravljico Snežna kraljica. 

To je krasna baletna predstava v izvedbi Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 

Prisluhnite glasbi, oglejte si čudovite kostume, sceno.   

V oba zvezka ( slovenščina, glasbena umetnost) napišite Baletna pravljica Snežna kraljica. 

Zapišite nekaj misli o predstavi. Lahko tudi narišete. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbE247dQDjs 

https://www.youtube.com/watch?v=gbE247dQDjs


 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Naravoslovje in tehniko bomo povezali s slovenščino. 

 

V DZ 2 boste reševali sklop 19 Nebo ne bo oblačno in na ta način utrjevali pridobljeno 

znanje naravoslovja. 

DZ 2, str. 88 in 89, rešite naloge 1, 2, 3 in 4. Nalogo 4 rešujte v zvezek. Naloga 4. se nadaljuje 

še na strani 90. 

 


