
PETEK, 27. 3. 2020 

Še današnje naloge in bo drugi teden pouka na daljavo minil… 
 
Bodite zdravi še naprej in imejte lep vikend. 
                                                                                                         učiteljica Milka 
 
Rešitve za četrtek, 26. 3. 2020 
 
SLJ 
 
Gleda, pregleda, ogledala, zgleda, gledanje, ogledati, ogled, zagledala, gledališko, izgled, 
gledališko, gledališče, gledalci, ogledalom, izgledala, gledališka. 

 

MAT 

1. 1. stolpec: 84 mesecev, 350 min, 1 h 40 min, 97,20 €, 905 c, 7 dni, 3600 s 

     2. stolpec: 420 s, 2 min, 2 leti, 289 c, 1760 c, 5 tednov 

2. Tina je plačala 10, 22 €. 

3. Klemen je za štiri svinčnike plačal 5,20 €. 

4. Na T: 824 000   na Dt: 820 000 

    Na T:  359 000  na Dt: 360 000 

5. Liha števila: 527, 91 

    Soda števila: 234 324, 83 250, 32 788, 93 212 

DOP SLJ 

1. moški spol: tisti učitelj, tisti dedek, tisti motor 

ženski spol: tista palica, tista učiteljica, tista babica 

srednji spol: tisto kolo, tisto dvorišče, tisto mesto 

 

2. obala, obali, obale; jajce, jajci, jajca; kolo, kolesa, kolesa; mreža, mreži, mreže; mož, 

moža, možje, repek, repka, repki; okno, okni, okna; mesto, mesti, mesta; uho, ušesi, 

ušesa; oko, očesi, očesa; dedek, dedka, dedki; vrh, vrhova, vrhovi; gost, gosta, gostje 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Reševanje interaktivnih vaj na naslednji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.htm 

Vsekakor izbiraš stopnjo zahtevnosti primerno 5. razredu in glede na že 

obravnavano snov (to pa moraš vedeti, katera je).  

Po mailu mi pa sporočiš, katera vaja ti je bila najljubša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.htm


DRUŽBA 

Rešiš vprašanja za test, ki jih je za vas pripravil Andraž. 

1. Naštej tri jame v Dinarskokraških pokrajinah. 
2. Naštej podolja. 
3. Razloži kaj pomeni, da je reka, reka ponikalnica? 
4. Opiši visoke dinarskokraške pokrajine. 
5. Naštej vsaj tri kraške pojave. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Kakšna je kamnina fliš? 
7. Zakaj je pristanišče Luka Koper tako zelo 
pomembno? 
 
 
 
 
 
8. Opiši značilno hišo Obsredozemskih pokrajin. 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Na kaj delimo Obsredozemske pokrajine? 
10. S čim se ukvarjajo v Obsredozemskih pokrajnah? 
11. Koliko je dolga slovenska obala? 
12. Razloži pojem vročinska nevihta. 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Tudi pri današnji petkovi uri glasbe je za vas pripravljen izziv, mogoče nekateri 

že znate (nič zato), ostali pa se poizkusite naučiti. 

Vse kar potrebuješ je trši plastični lonček, dobro voljo in potrpežljivost.  

Oglej si posnetek na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I 

Navodila so sicer v angleščini (bomo še medpredmetno povezali snov), ampak 

pomembno je posnemanje ritma   

Dovoljeno je, da si lahko izmisliš tudi svoj ritem. 

Svoje glasbeno ustvarjanje pošlješ v posnetku. Mogoče ti uspe doma naučiti še 

koga (bratec, sestrica, mami, oči …) in si boste lončke lahko podajali v krogu. 

Ker za to potrebuješ čas, mi posnetek pošlji do naslednjega petka, 3. 4. 2020. 

Veliko zabave ti želim  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I


ŠPORT 

  

 

Tako kot včeraj, bo tudi danes šport potekal zunaj, na snegu. Preden odideš 

ven, se toplo obleci in obuj. Ne pozabi na rokavice, saj jih boš potreboval 

za izdelovanje snežnih kep. K športu povabi še starše, brate ali sestre. 

 

OGREVANJE 

 

Za začetek je tvoja naloga 3 minute hitre hoje in nato 3 minute teka. To lahko izvajaš okoli 

hiše, na bližnjem travniku, na dvorišču …. Sam si izberi primeren prostor.  

 

Nato se pripravi za gimnastične vaje. Izberi si primeren prostor. Vsako vajo izvedi vsaj 10-krat. 

- kroženje z glavo 

- kroženje z rokami naprej in nazaj 

- odkloni trupa v stran 

- izpadni korak 

- sonožni poskoki 

- počepi 

- stresanje nog in rok 

KOTALJENJE KEPE 

 

Naredite si snežno kepo. Nato je vaša naloga, da kepo kotalite, da postaja čedalje večja. 

Kolikšno kepo vam je uspelo narediti? Pri tem lahko tekmujete s starši, brati in sestrami, kdo 

bo napravil večjo. 

 

KEPANJE V DOLOČEN CILJ 

 

To igro lahko igra eden ali več igralcev. Najprej je potrebno izbrati različne predmete, ki jih 

boste ciljali. To so lahko različne figurice, plastenke, obroči, sneženi mož … Izbrane predmete 

postavite na želeno razdaljo (to razdaljo lahko spreminjate). Nato pa je vaša naloga, da s 

kepanjem te predmete podrete oz. zadenete. Komu jih je uspelo zadeti več?  

 

SNEŽNA BITKA 

 

Za to igro sta potrebna najmanj dva igralca. Najprej določimo razdaljo bojnega polja (npr. 10 

m). Vsak igralec gre na svojo stran bojnega polja in si pripravi 10 snežnih kep. Ob znaku se 

začne bitka. Zmaga tisti, ki največkrat zadane nasprotnika. Prepovedano je merjenje v glavo. 

Pri igri lahko sodeluje tudi več igralcev, vendar jih mora biti na vsaki strani bojnega polja enako. 

 

 



TJA 

Dragi petošolci, upam da so vam bile naloge tega tedna zanimive in da ste jih 

uspešno rešili. Še zadnja naloga vas loči do začetka vikenda.  

Naloga je sledeča: 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih. 

 

 

1. Where is Hugo from? 
______________________________________________ 

2. Does Hugo get up early? 
___________________________________________ 

3. Does he sleep in the morning? 
_______________________________________ 

4. What's his favourite food? 
___________________________________________ 

5. Can Hugo swim? 
__________________________________________________ 

6. Does Hannah like the water? 
_________________________________________ 

 

Have a nice weekend!  
 

 

 

 

 


