
SLOVENŠČINA – 5. TEDEN  (20. 4. - 24. 4.) 

1. URA 

TEMA:Vaje za bogatenje besednega zaklada, pravopisne vaje,  

DZ 2. del, str. 13 – 15 

(Glej prilogo v spletni učilnici za tiste učence, ki DZ nimajo doma). 

 

NAVODILA: 

- Ponovi pojme: SOPOMENKA, PROTIPOMENKA, PODPOMENKA, 

NADPOMENKA 

-  

- V DZ str. 13-15 reši naloge od 18 do na 24, (razen naloge 25). 

 

- Tisti, ki DZ nima, ga priloga čaka v spletni učilnici in naloge rešuje v 

zvezek .KAKO? 

Zapišeš številko naloge in nato v zvezek zapišeš le tisto, kar bi moral/a 

zapisati na črto v DZ. 

 

- Naloge si najprej oglej in jih nato natančno rešuj. 

 

- S pomočjo rešitev  si naloge preglej in z rdečo popravi morebitne 

napake. 

Na spodnji povezavi najdeš rešitve, če jih nimaš v pisni obliki. 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1569&file=1 

 

2. URA 

TEMA: Vaje za bogatenje besednega zaklada (sopomenke, 

protipomenke, nadpomenke, podpomenke) 

DZ 1. del, str. 121 –124 (125 še nal. 24) 

(Glej prilogo v spletni učilnici za tiste učence, ki DZ nimajo doma). 

 

NAVODILA: 

- Reši naloge v DZ str. 121-124  

a) sopomenke 

b) protipomenke 

c) nadpomenke – podpomenke 

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

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1569&file=1 

 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1569&file=1
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1569&file=1


- S pomočjo interaktivnih nalog boš utrdil snov, zato se spopadi s 

kvizom, vislicami, pa še kaj.  

Igre najdeš na blogu: https://pomenke.blogspot.com/. 

 

(Učenci 5. a in 5. b ste to v DZ1 že naredili, zato delajte le interaktivne 

naloge). 

 

 

 

3. URA 

TEMA: Besedna družina 

DZ 1. del, str. 125 – 127 

(Glej prilogo v spletni učilnici za tiste učence, ki DZ nimate doma). 

 

NAVODILA: 

- Opazuj zapisane besede:jezik, šola, raca, šolski, racak, jezičen, jezikati, 

jezikovni, šolnik, šolar, avtošola, priracati. 

Poskusi združiti besede, ki spadajo po tvoje v isto besedno družino. 

Rešitev: šola, šolski, šolnik, šolar. Vse besede imajo –šol-in spadajo v isto 

besedno družino. 

 

- Reši nalogo 25 na strani 125 in nal. 26 na str. 126. 

 

 

- V zvezek prepiši nal. 26. 

 

BESEDNA DRUŽINA 

 

Besede so po navadi iz več delov (npr. rok-av). Tisti del besede, ki nosi 

osnovni pomen besede, imenujemo koren. Besede rokavica, roka, 

rokav in rokica imajo koren–rok-. 

Besede z istim korenom spadajo v isto besedno družino. 

 

 

- Na blogu poišči interaktivno igrico BESEDNA DRUŽINA. 

V dveh minutah  poišči čim več besed, ki vsebujejo koren -pis-. 

(Besede zapisuj v zvezek.) 

https://pomenke.blogspot.com/. 

 

 

- Besedam bolnik, zobobol in bolečina določi koren. Zapiši v zvezek. 

- Reši naloge od 27do 31 (str. 126, 127). Preveri z rešitvami. 

https://pomenke.blogspot.com/
https://pomenke.blogspot.com/


4. URA 

TEMA: Obravnava pesmi: Češnja v belem, Lojze Krakar 

Berilo, str. 122 

(Glej prilogo v spletni učilnici za tiste učence, ki Berila nimajo doma). 

 

NAVODILA: 

- Ozri se skozi okno. Kaj vidiš? Opaziš kaj belega? Morda tudi češnjo. Je 

že odcvetela? Kdaj je češnja  na vrtu odeta v belino? 

 

- V Berilu str. 122 poišči pesem Češnja v belem in jo večkrat preberi in 

odgovori na naslednja vprašanja:  

1. Kakšno je krilo, ki ga je oblekla češnja? 

2. Kdo ji ga je sešil? 

3. Kdo je češnjin oče? 

4. Ali se drevesa res oblačijo, umivajo, češejo….? 

5. Čigave lastnosti jim je dal pesnik? 

 

 

- V zvezek zapiši naslov Češnja v belem, Lojze Krakar 

in odgovore na vprašanja. 

 

- Pesem Češnja v belem je uglasbil David Veber. Pozorno ji prisluhni. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-ojyQLc_qs 

 

- Ilustriraj pesem. 

 

- Jeseni se bo češnja  spet preoblekla. Če želiš, zapiši njeno pesem in jo 

pošlji učiteljici. 

 

- Reši uganki v Berilu, str. 122. Če želiš, sestavi še sam kakšno uganko 

in jo pošlji sošolcem. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-ojyQLc_qs


MATEMATIKA  

1. ura:  

Ponavljanje in utrjevanje 

NAVODILO:  

 Ponovi pojme: premer, polmer, sekanta, mimobežnica,… 

 Reši DZ, str. 96, 97. 

DODATNO DELO: Če želiš, opravi naloge z lista, ki te čaka v kanalu oz. v 

spletni učilnici (priloga). 

 

2. ura: 

OBSEG LIKA (UČ, str. 94, 95) 

NAVODILO: 

 Pozorno preberi in si oglej sličici v UČ, str. 94. Videl-a boš, da lahko 

obseg lika izmerimo različno. Mi se bomo posvetili obsegu z merskimi 

enotami, ker so povsod enake. 

 Napiši zgornji naslov v zvezek in prepiši spodnje: 

 

128 m 

                                mersko število          merska enota 

 

 

 

 

(Lik nariši poljubno velik, ne po danih dolžinah). 

R: 8cm + 4cm + 4cm + 6cm + 7cm = 29cm 



O: Obseg lika je 29cm. 

 

 Reši naloge v UČ, str. 94, 1. nal., pri 2. nal. pa izmeri obseg tvoje mize 

in vašega vrta, če ga imate, če ga nimate, izmeri obseg svoje sobe. 

 UČ, str. 95, 3. in 4. naloga. 

 DZ, str. 58. 

 

 REŠUJ PO ZGLEDU ZGORAJ! 

 

 

3. ura:  

OBSEG  LIKA: Ponavljanje, utrjevanje 

NAVODILO:  

 Najprej v zvezek napiši VAJA in nariši pravokotnik s stranicama: 

a = 6cm, b = 4cm in izračunaj obseg (spomni se, kaj smo delali zadnjo 

uro). 

 Napiši račun in odgovor. 

 Nato vzemi DZ, str. 59, 60, 61, 62 in reši naloge. 

 Preveri pravilnost!! 

 

 

DODATNO DELO: Kdor želi, lahko naredi tudi nalogo na str. 63 v DZ. 

 

 

4. ura:  

OBSEG  PRAVOKOTNIKA: (UČ, str. 96) 

 Najprej ponovi vse značilnosti pravokotnika (UČ, str. 54) 

 Oglej in preberi zgornjo nalogo (brez označbe) in razmisli, kako bi 

izračunal/a obseg pravokotnika. 

 No, pa poglejmo: 

 

 

 V zvezek zapiši zgornji naslov in PREPIŠI:(po navodilu vse spodaj) 

Koliko meri obseg pravokotnika s stranicama 4cm in 2cm? 



1. Izpis podatkov: 

a = 4cm 

b = 2cm  

o= ?  (mala črka o je označba za obseg) 

 

2. Skica (narišeš skico s prosto roko, označiš oglišča in stranice, nato z 

rdečo barvico prevlečeš vse stranice (s tem zaznamuješ, kaj moraš 

izračunati) 

 

 

3. Izračunaš obseg   (možni so trije načini)    

1. PRIMER    

 

o = a + b + a + b 

o = 4cm + 2cm + 4cm + 2cm 

o = 12cm 

ali 

 

 

2. PRIMER    

o =2 ∙ a + 2 ∙ b 

o = 2 ∙ 4cm + 2 ∙ 2cm 

o = 8cm + 4cm  

o  = 12cm 

ali 



3. PRIMER    

o = 2 ∙ (a + b) 

o = 2 ∙ (4cm + 2cm) 

o = 2 ∙ 6cm 

o = 12cm 

 

 Reši UČ, str. 96, 1.nal. 

 

 

 

DRUŽBA  

 

1. ura:  

SREDNJEVEŠKA MESTA (UČ, str. 82, 83) 

NAVODILO: 

 Odpreš učbenik na str. 82 in pogledaš ilustracijo.  

 Ilustracijo primerjaš z današnjim sodobnim mestom (zgradbe, oblačila 

meščanov ...) 

 Preberi besedilo v učbeniku, str. 82 in 83.  

 Oglej si PP predstavitev (tekstu in slikah).  

 V zvezek zapiši naslov: SREDNJEVEŠKO MESTO 

 Nato ob fotografiji Višnje gore opiši srednjeveško mesto v zvezek. 

 

 Preberi tudi : Kaj pomeni in Veš, vem. Srednjeveško mesto lahko še 

narišeš. 

 

2. ura  

ŽIVLJENJE V SREDNJEVEŠKIH MESTIH 

NAVODILO: 

 Ponovno preberi UČ, str. 82, 83. 

 Izpiši besedilo s pomočjo priloženih ključnih besed (pomagaj si z 

učbenikom in PP predstavitvijo) 



 Pod vsak pravokotnik dodaš nekaj ključnih besed ali povedi. 

 

- obdano z obzidjem…. 

-  

 

 

- večnadstropne…….. 

-  
 

 

- delali od sončnega vzhoda do zahoda…. 

-  

 

 

- obrt ….. 

-  
 

 

 Prepiši POVZETEK, str. 83 

 

DRU 5 - 75_76priloga.pptx
 

 

Prepiši v zvezek: 

      

MESTO 

MESTNE HIŠE 

ŽIVLJENJE MEŠČANOV 

DEJAVNOSTI 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1. ura:  

ŽIVA BITJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA  (UČ, str. 72, 73) 

NAVODILO: 

 V pretekli uri ste spoznali toplotne izolatorje. Kaj so toplotni izolatorji? 

 S pomočjo staršev raziščite, katere toplotne izolatorje imate doma in 

čemu jih uporabljate (npr. v kuhinji, v kleti, kurilnici, fasda, okna, na 

vrtu…..) 

 Če želiš, jih lahko narišeš v zvezek in k njim zapišeš komentar. 

 

Oglej  si posnetek o živih bitjih in njihovi izolaciji (RAZLAGA SNOVI): 

https://www.youtube.com/watch?v=QhmtC8Xfx6Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3v

eyZ_krGoxYWG91DgB5PgqF3MXGVgJ_ivT17EdboKia8omAJSIzii7WY 

 

 Pomisli, kaj varuje nekatere živali pred pretirano izgubo toplote v 

mrzlih dneh. 

 Oglej si sličice živali v UČ, str. 72, 73 in preberi, kako so živali 

zaščitene pred različnimi temperaturami. 

 Če želiš, si na youtubu oglej kratke filmčke o polarnem medvedu, 

pingvinu, kuščarju, polarni lisici… 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2604 

https://www.youtube.com/watch?v=4Iv9ggcv2K8 

 

 V zvezek zapiši naslov Živa bitja in toplotna izolacija in prepiši 

povzetek MORAM VEDETI.  

 Odgovori na TRI VPRAŠANJA v zelenem okvirčku. 

 Prilepi sličice živali, ki so prilagojene na mraz oz. vročino.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhmtC8Xfx6Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3veyZ_krGoxYWG91DgB5PgqF3MXGVgJ_ivT17EdboKia8omAJSIzii7WY
https://www.youtube.com/watch?v=QhmtC8Xfx6Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3veyZ_krGoxYWG91DgB5PgqF3MXGVgJ_ivT17EdboKia8omAJSIzii7WY
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2604
https://www.youtube.com/watch?v=4Iv9ggcv2K8


2. ura:  

ŽIVA BITJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA –  DVE DEJAVNOSTI (UČ str. 73) 

 DEJAVNOST 

 

Na Zemlji živi več različnih vrst lisic. Pri nas najbolje poznamo 

navadno lisico. Iz različnih dokumentarnih filmov in knjig sta znana še 

polarna lisica in fenek (puščavska lisica). 

 

V zvezek preriši tabelo in vanjo prilepi sličice ali nariši lisice in zapiši 

imen lisic. Oglej si oblike in dolžine njihovih uhljev ter navedi, kako so 

se prilagodile okolju, kjer živijo.  

 

Fotografija 
živali 

Ime živali Barva 
kožuha 

Oblika in 
dolžina 

uhljev 

Oblika 
telesa 

(vitko, 
čokato) 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 DEJAVNOST 

 

Še ena dejavnost, ki jo opraviš, če želiš. 

 Na spletu ali v knjigah o živalih poišči eno vrsto živali s prilagoditvami 

na mraz in eno s prilagoditvami na vročino.  

 Pripravi PowerPoint predstavitev in jo pošlji sošolcem in učiteljici v 

kanal. 

 Sošolci in učiteljica si bodo predstavitev ogledali in ti sporočili, kaj so 

se novega naučili iz tvoje predstavitve. 

 



ŠPORT 

 1. ura: Štafetne igre 

 2. ura: Obhodna vadba 

Najprej se malo razmigajmo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razgibavanje prilagodite glede na prostor... 

V stanovanju si naredite nekaj postaj s posameznimi vajami (glej spodaj). Na 

vsaki postaji se zadržite 30 sekund, nato imate 30 sekund počitka. V tem 

času zamenjajte postajo in naredite raztezne vaje za mišice. Vadbo nadaljujte 

pri naslednji postaji. Po vsakem končanem krogu merite srčni utrip. (Če 

želite). Vadite toliko časa, da ponovite celoten ciklus vaj 3 do 4-krat. 

 Vaje: 

1. Učenec stopi za stol, z rokama se prime za naslonjalo. Teče na 

mestu, tako da se s petami brca v zadnjico. 

2. Učenec se usede na stol, dvigne noge od tal in po zraku vozi kolo 

(z nogami oponaša gibanje pri vožnji s kolesom). 



3. Učenec se z rokami opre na sedalo stola in izvaja sklece. 

4. Stopanje na stol. Učenec z eno nogo stopi na stol, priključi še 

drugo nogo, nato stopi z eno nogo na tla, priključi drugo nogo.  

5. Učenec se uleže poleg stola na tla. Nogi položi na sedalo stola in 

izvaja trebušnjake. 

6. Učenec izvaja sklece tako, da ima nogi na sedalu stola. 

 Poskusi še: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IZMERIMO SI UTRIP  

 Kako si izmerimo utrip? 

Ko najdemo točko, kjer čutimo utrip, štejemo udarce 10 sekund, 

nato število pomnožimo s 6, da dobimo srčni utrip na minuto. 

Zaradi varnosti naj srčni utrip pri polni obremenitvi ne presega 180 

udarcev na minuto. 

 

 Kaj je srčni utrip?- Le preberi, če želiš!! 

Srčni utrip je val krvi, ki ga srce vsakokrat, ko se skrči, pošlje po 

arterijah s hitrostjo 3,7 do 5,5 m/s. Srčni utrip si lahko merimo na 

zapestju, na vratu in vsepovsod tam, kjer čutimo utrip srca. Pulz 



nam pokaže, kako hitro srce deluje. Hitrost utripa je odvisna od 

potrebe organizma po krvi. Kadar vadimo, se nam zato utrip poveča. 

 Maksimalni srčni utrip pri človeku izračunamo tako, da od 220 

odštejemo njegovo starost. Npr. če so učenci stari 10 let: 220 - 10 = 210 

 Pri vadbi želimo doseči srčni utrip, ki ima vrednost od 60% do 80% 

maksimalnega utripa. Za desetletnika je to 126 do 168 utripov na minuto. 

Pri takšnem srčnem utripu krepimo srce in pridobivamo kondicijo. 

 Maksimalni srčni utrip (220 - starost): ____________________ 

 Želeni srčni utrip pri vadbi (MSU × 0,6 do MSU × 0,8): 

_____________________ 

 MSU - maksimalni srčni utrip 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 

1. in 2.ura: Arhitektura: oblikovanje prostora 

Se spomniš snovi pri družbi o gradovih? Kaj si si zapomnil/a? 

Če se ne spomniš veliko, hitro poglej v zvezek ali si še enkrat oglej 

Powerpoint v spletni učilnici. 

 

Za začetek si oglej  gradove na slovenskem in opazuj, kakšni so 

(obzidje, okna, streha...): 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHopxeHV_4&t=90s 

Bi ti živel/a v gradu? Kakšen bi bil grad, v katerem bi živel/a? Bi imel 

dvižni most, strelne line, jarek...? Ali bi bil tvoj grad popolnoma 

drugačen od gradov, ki si jih že videl (na sliki ali v živo)? 

 

Danes boš postal arhitekt. Najprej boš na list papirja narisal skico, 

kakšen bi bil grad, ki bi si ga zgradil in v njem živel. 

Ko narišeš skico, poišči material, ki ga potrebuješ da boš izdelal grad 

(kartonaste škatle, škatle za čevlje, trši papir, vrvica, lepilo...). 

Ustvarjaj z materialom, ki ga imaš doma na razpolago. Naj tvoj grad 

trdno stoji. Pri tem bi čim bolj ustvarjalen/a. 

 

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

 1. ura: Grajski ples 

Poslušaj glasbo in bodi pozoren na to, katere instrumente prepoznaš? 

Ob glasbi se zavrti po sobi in skozi ustvarjalen ples si zamisli, da si 

grajska gospodična ali gospodič in se temu primerno tudi obnašaj. 

Lahko se oblečeš v kakšen kostum, da bi bil še bolj podoben grajski 

gospodi. Hmmm le kako bo izgledal tvoj ples :) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yn5Gh61P1k 

 

GOSPODINJSTVO 

 1. ura: Izdelava in vrste oblačil 

Razmisli... 

 Zakaj imamo toliko različnih oblačil? 

 Ali se za vse priložnosti enako oblečemo? Zakaj? 

 Kako razlikujemo oblačila glede na rabo? 

 oblačila za vsakdanjo dnevno rabo,  
 športna oblačila,  
 nočna oblačila-pižame,  

 elegantna oblačila za posebne priložnosti,  
 večerna oblačila. 

 
 Katere lastnosti naj imajo oblačila iz posamezne skupine? 

 Oglej si kako nastane konfekcijsko oblačilo pri šivilji in  v tovarni. 

 šivilja 

 http://www.youtube.com/watch?v=f4Bsc5Pe3SE 

 modni oblikovalec 2:  

 http://www.youtube.com/watch?v=sxXuXEAWc2g&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=zWa0KCSs_uY&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=0qldEdnHU10&feature=related 

 modni oblikovalec 1 

 http://www.youtube.com/watch?v=HIwJ2w0Wm0w&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=K18SMq1b1hc&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yn5Gh61P1k
http://www.youtube.com/watch?v=f4Bsc5Pe3SE
http://www.youtube.com/watch?v=sxXuXEAWc2g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zWa0KCSs_uY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0qldEdnHU10&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HIwJ2w0Wm0w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K18SMq1b1hc&feature=related


 http://www.youtube.com/watch?v=xUie6zSfBD0&feature=related 

 vzdrževalec tekstilij-poklic 1,2,3 

 http://www.youtube.com/watch?v=0qldEdnHU10&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=9I4Zy5k43aU&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Sd6GR5RhO6M&feature=related 

 

Doma:  Nariši model obleke po svoji zamisli in ga opiši. 

http://www.youtube.com/watch?v=xUie6zSfBD0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0qldEdnHU10&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9I4Zy5k43aU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sd6GR5RhO6M&feature=related

