
5. razred 

 

23. 4. 2020       

 

 

Danes se še zadnjič »slišimo«, nato pa sledijo prvomajske počitnice. Juhej! 

Verjamem, da se počitnic veselite, še bolj pa bi se jih veselili, če bi hodili v šolo in bolj 

začutili odsotnost. 

Petkov urnik ni prenaporen. Svetujem vam, da delo opravite danes in počitnice preživite brez 

vsakodnevnega sedenja pri računalniku. 

 

 

MAT, SLJ, ŠPO, LUM, LUM 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

Utrjevanje 

 

Ob slikah ponovite, kaj je: KROŽNICA, KROG, SREDIŠČE, POLMER, PREMER, 

MIMOBEŽNICA, DOTIKALNICA ( TANGENTA), SEKANTA (SEČNICA), TETIVA. 

 

 

 
 

                        

 

 



                    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pridobljeno znanje boste utrdili z vajami v DZ, str. 94 do 97. 

Delajte počasi, zbrano in natančno. 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA  

 

Spol samostalnika 

 

Kateri bralni izziv ste opravili včeraj? Sporočite! 

 

Danes pa boste spoznali, da lahko samostalnikom določimo SPOL. 

 



Samostalniki so lahko 

 

ŽENSKEGA  SPOLA               MOŠKEGA SPOLA              SREDNJEGA SPOLA  

 

                              
 

         TISTA roža                                 TISTI pes                                 TISTO drevo 

 

Pri določanju spola samostalnika si pomagamo z besedami TISTA za ženski spol, TISTI za 

moški spol in TISTO za srednji spol. 

 

V zvezek napišite naslov Spol samostalnika in prepišite snov. Narišete lahko svoje primere. 

 

Pred utrjevanjem snovi v DZ si lahko še enkrat pogledate razlago ( razložena je snov za več 

ur). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA 

 

 

Rešite naloge v DZ 2, str. 22, 23 in 24. 

 

Utrjujete lahko tudi z interaktivnimi vajami za spol samostalnika. 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm  

 

 

 

 

ŠPORT 

 

PRIPRAVA NA TESTIRANJE ZA ŠVZ KARTON, 2. DEL 

Danes boste potrebovali meter in štoparico (lahko tudi na telefonu) 

Današnji izzivi: 

MERJENJE TELESNE VIŠINE 

Postavi se ob podboj vrat, ali ob kakšno deblo ali kol. Stoj vzravnano in glej naravnost. Nekdo 

naj s pomočjo geotrikotnika ali s kakšnim ravnilom izmeri višino in jo na rahlo označi na 

podboju vrat oz. kolu. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm


 
DVIGOVANJE TRUPA:  

Ulezi se na hrbet na tla- lahko na travnik ali kakšno blazino. Pokrči noge, roke prekrižaj na 

prsih. Tisti, ki ti bo štel dvige, te naj prime  za stopala. Potrebuje pa tudi štoparico.  

Na znak ZDAJ prični dvigovati trup tako, da se s komolci dotikaš kolen. Pomočnik naj štopa 

1 minuto in pri tem šteje, kolikokrat se ti je uspelo dvigniti. 

 

 
 

 

 

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO 

Potrebujemo: desko, na kateri sta pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 

cm; z najbližjimi robovi sta med seboj oddaljeni 61 cm.  

Lahko tudi na deski ali na mizi s kredo narišete 2 kroga. 

Potrebujemo tudi mizo in stol, prilagojeno starostni stopnji in velikosti učencev. Merilec mora 

imeti štoparico. 

 

Naloga: sedi za mizo, na kateri je deska s ploščama. Slabšo roko položi na sredino med 

plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se začni z boljšo roko 

izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko!  

Merilec naj šteje dotike plošče le na tisti strani, na kateri držiš roko ob začetku izvajanja 

naloge. 

Ocenjevanje: rezultat je število točk v 20 sekundah. Merilec ne upošteva ponovitev, pri 

katerih se merjenec ni dotaknil obeh plošč. 

Primer: 35 pomeni 35 dotikov na eni izmed okroglih plošč. 

Po plošči ni potrebno udarjati, temveč se je le rahlo dotikati, nalogo pa je potrebno izvajati 

čim hitreje. 



 
TEK NA 60 M 

Na domačem dvorišču ali kakšni ravni površini poskusi odmeriti 60 m- približno 60 korakov. 

Na znak ZDAJ, čim hitreje preteci izmerjeno razdaljo. Fino bi bilo, če bi te lahko nekdo 

štopal.  

 
TEK NA 600 M 

Ker boste verjetno težko izmerili krog, ki meri 600 m, se bomo malo prilagodili. Poiščite 

teren, ki naj bo čim bolj raven (lahko tudi krogi okrog hiše). Tvoja naloga je, da tečeš 

neprekinjeno  približno 3 min. Na začetku teci počasi, umirjeno, proti koncu treh minut pa 

poskusi pospešiti hitrost teka. 

 

POMEMBNO: Pred nalogami se dobro ogrej. Teci, skači, naredi gimnastične vaje. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 

Iluzije  

 

Pa smo pri zadnji uri pred počitnicami. 

Nazadnje ste pri likovni umetnosti ustvarjali iluzije. Po vaših odzivih sodeč, so vam bile zelo 

všeč, zato vam tudi za danes predlagam, da izdelate katero od iluzij. 

Tokrat vam pripenjam kar dve povezavi – za 2. in 3. del priročnika. 

Izberite poljubno iluzijo ( v 3. delu so tridimenzionalne risbe srca, zajčka, spremeni dve sliki 

v eno). 

Ustvarjajte in se zabavajte. 

 

 



https://drive.google.com/file/d/1Thpf9e7BmsFYw6q7BGl2V8AqzVKxe-t9/view   

 

https://drive.google.com/file/d/15EVX3JO0dugreYYlrIB7D05guJcHcGvg/view  

 

Vesele, sproščene, predvsem pa zdrave počitnice vam želim! 

 

https://drive.google.com/file/d/1Thpf9e7BmsFYw6q7BGl2V8AqzVKxe-t9/view
https://drive.google.com/file/d/15EVX3JO0dugreYYlrIB7D05guJcHcGvg/view

