
MATEMATIKA 
 

Učna enota: Preverjanje znanja 
 

Datum: torek, 24. 3.  2020 
 

 

 
1. Najprej preveri nalogo, ki si jo reševal včeraj. 

Tu so rešitve:  

 
Stran 104 1. leto         591       751        972         1341      1572  

                    Stoletje        6.        8.         10.          14.          16.  

 

                    leto           1593      1774     1809      1941       2007  

                   stoletje         16.       18.       19.          20.          21. 

 

Stran 105 

1.a) 

1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

1910 pesnik slikarka skladatelj matematik arhitekt 

 

b) V 19. stoletju. 

 c) 23 let. 

 č) 48 let.  

d) Marjan Kozina.  

e) V 18. stoletju.  

f) V decembru.  

g) Nobena. 

 h) Na začetku 19. stoletja. 

 i) Ivana Kobilca, Jože Plečnik in Marjan Kozina. 

 j) 35 let. 

 k) 17 599 dni. 

 

2. Danes boš preveril/a svoje znanje. 

 
Spodnje naloge prepiši v zvezek in jih reši. Vsak dan napiši tudi datum. 
 
 
1. Razliki števil 61 582 in 13 647 prištej vsoto števil 19 309 in 41 783. Koliko dobiš? 
     Koliko ti manjka do 100 000? 
 
 
2. Zapiši z desetiškimi enotami in besedo. 
 
 

253 050 =   91 008 =  
 
  432 802 =             22 676 =  



 
 
3. Reši enačbe. 

     3 489 + a = 73 050             65 020 –  x = 9109               a . 6 = 162 
 
 
4. Reši neenačbe. 

 

x + 4 > 8      y – 1 > 6      2 . x < 10        12 : y < 6 

 
5. Število zaookroži na desetice, stotice, tisočice in desettisočice. 

 DESETICE STOTICE TISOČICE DESETTISOČICE STOTISOČICE 

972 547      

 

 
Izračunaj. 

 
356 ∙ 8                    602 ∙ 30                                426 ∙ 72 
 
286  ∙ 49           5 483 ∙ 28                681 ∙ 64 

 
 

 
6. Pretvori in izračunaj 

 

 

 

 

14 dℓ + 2 ℓ = _______________ = ____ dℓ 

 

45 dℓ – 2 ℓ 8 dℓ = ______________ = _____ dℓ 

 

45 dℓ – 2 ℓ 8 dℓ = ______________ = _____ dℓ 
 

 

3 ℓ = _____ dℓ 5 ℓ 1 dℓ = _____ dℓ 3 ℓ 5 dℓ = _____ dℓ 

700 dℓ = _____ ℓ 107 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 7 dℓ = ____ ℓ ____ dℓ 

5 hℓ 6 ℓ = _____ ℓ 920 ℓ = ___ hℓ ___ ℓ 94 ℓ = ____ hℓ ____ ℓ 



 

 

 

 

 

 

7. Izračunaj 

1

4
 od  ___ = 8, ker je _________________ 

1

3
 od 6 = ___, ker je _________________ 

1

5
 od ___ = 10, ker je _________________ 

 

 
1

7
 od 63 =  ______, ker je _______________________        

2

7
  od 63 = _____, ker je________ 

2

3
 od 18 = ___, ker je _________________ 

3

4
 od 20 = ___, ker je _________________ 

 

 

 

 

8. Pretvori in izračunaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 dℓ – 2 
1

2
 ℓ = ______________ = _____ dℓ 

1

4
 hℓ + 

1

2
 hℓ + 24 ℓ = _______________ = ______ ℓ 

3 min = _____ s 4 min 29 s = _____ s 

2 h = _____ min 7 h 15 min = _____ min 

85 min = _____ h _____ min 160 min = _____ h _____ min 

6 tednov 3 dni = _____ dni 1 stoletje = _____ let 



 

 

 

 

9. Reši besedilno nalogo. V zvezek napiši račune in odgovore.  

 

Alan je bil pri zobozdravniku naročen 

ob 9.40. V čakalnico je prišel ob 9.32. 

V ordinacijo je vstopil ob 9.47. 

Zapustil jo je ob 10.12. 

Koliko prekmalu je prišel v čakalnico 

glede na to, kdaj je bil naročen? 

Kako dolgo je čakal, da je prišel  

na vrsto? 

Kako dolgo je bil v ordinaciji? 

 

 

 

Odgovor: __________________________________________________ 

Odgovor: __________________________________________________ 

Odgovor: __________________________________________________ 

 

Uspešno delo ti želim!☺☺☺ 

 

Rešitve dobiš jutri.   ⸚ 

 

 

 

☺    Priporočam ti, da vadiš poštevanko. 

 

 Klikni na povezavo, navodila za igro najdeš v spodnjem levem kotu. Če imaš težave izberi 

vaje. Te najdeš v zgornjem levem kotu-moder pravokotniček, klikni na→▼ in spodaj najdeš 

vaje.  

 

http://www.alelektronik-ad.si/postevanka.html 

http://www.alelektronik-ad.si/postevanka.html


DRUŽBA 
UČNA ENOTA:  Osredozemske pokrajine – lega, površje PONOVITEV 

Datum: TOREK, 24. 3. 2020 

 

Prejšnji teden si izdeloval/a tedensko nalogo. Kako ti je šlo? Upam, da je zgibanka že narejena.  

Fotografiraj jo in mi fotografije pošlji na  tanja.sambolec@oskosmac.si.  Verjamem, da bom nad 

tvojim delom navdušena.  

Zdaj pa moraš zgibanko samo še predstaviti. To naredi pred starši ali pred ogledalom. Pazi na 

razločen govor, stik s "poslušalci", pa seveda na knjižni jezik in zanimivost vsebin…to bo tvoja naloga, 

ko se spet dobimo v šoli.  

Če z delom še nisi zaključil, nič hudega, nadaljuj v tem tednu.  

 

Danes pa bomo govorili o temi, ki ti je blizu in o kateri že veliko veš. To je tvoj domači kraj 

oziroma pokrajina. O vsem smo se že pogovarjali in o svoji pokrajini veliko znaš. 

Sedaj imaš nalogo, da vse še enkrat raziščeš in se spomneš.  

Kaj o tem že vem?  

Zagotovo že veliko…npr. to, da naš domači kraj leži ob morju…., pa da so tu soline in še 

marsikaj.  

Zdaj pa razlaga…. 

Klikni na spodnjo povezavo in dobil boš zemljevid Slovenije. 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index.html 

Na zemljevidu klikni na Obsredozemske pokrajine (gotovo že veš, kje ležijo). Preberi uvodno razlago. 

Z znakom X (zgornji levi kot) zapri to aplikacijo in spet si na prvi sliki. V spodnjem desnem kotu poišči 

znak  > (NAPREJ) in prideš na stran LEGA IN DELITEV. Preberi, kaj piše pod Odgovor in Razlaga. 

Na drugi strani (levo) poišči besedo flišne in pokazala se ti bo slika. Ti je to znano? (Punta, Strunjan). 

To pomeni flišna kamnina. Torej kamninska zgradba tal v Obsredozemskem svetu je fliš (izmenjujejo 

se plasti laporja in peščenjaka).  

Med Obsredozemske pokrajine pa ne prištevamo samo ozemlja ob obali (Koprska brda ali Koprsko 

gričevje),  temveč tudi Goriška brda, Vipavsko dolino, Brkine. Te pokrajine so flišne. 

Med Obsredozemske pokrajinaspada tudi pokrajina ki je iz apnenca . Ta pokrajina se imenuje Kras (to 

sem vam razlagala tudi že v šoli). Torej Kras je edina pokrajina v Obsredozemskem svetu, ki je iz 

apnenca, torej je kraška pokrajina. 

Preveri, če imaš vse ključne besede napisane v zvezku. Manjkajoče dopiši.V 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 

LEGA – jugozahodni del Slovenije 

 

mailto:tanja.sambolec@oskosmac.si
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index.html


DELITEV 

- flišne, kraške 

-  pokrajine ob morju, v notranjosti 

- Tržaški zaliv 

POVRŠJE -     fliš (menjavajo se plasti laporja in peščenjaka) 

- apnenec (Kras) 

 

PREBERI  ŠE UČNO SNOV V UČBENIKU STR. 69 IN 70. 

V zvezek napiši naslov 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 

Preriši sliko iz učbenika – lega pokrajine (str. 69). ne pozabi napisati, kje ležijo Goriška brda, Vipavska 

dolina, , Brkini, Koprsko gričevje, Kras.  

 



ANGLEŠČINA (5.a) – torek, 24. marec, 2020 

 

 

Pozdravljen 5.a! Kako ste? Upam, da ste vsi dobro in da pridno in predvsem sproti 

opravljate šolske obveznosti. 

Če imate kakšno vprašanje glede učne snovi ali bi mi radi samo kaj sporočili, 

predlagali ali mi povedali svoje mnenje, mi s pomočjo staršev pišite na moj 

elektronski naslov  natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si . Vesela bom vsakega 

sporočila. 

Sedaj pa kar na delo! 

 

 

1. V petek ste pisali vabilo na rojstnodnevno zabavo. Kako je šlo? Upam, da dobro. 

 

    Najprej si preverite vajo 24 v DZ str. 74: 

 

    Vaja 24 a: besede, ki ste jih morali uporabiti si sledijo tako: party, boat, When,  

                       o'clock, can, Love. Nekatere besede so napisane z veliko začetnico,  

                      saj so na začetku povedi. 

 

    Vaja 24 b: tukaj so odgovori seveda različni, kajti vsakemu od nas je všeč  

                     določena hrana in pijača. Nekaj običajno najpogostejših vrst hrane in  

                     pijače na rojstnodnevnih zabavah: crisps, pizza, chips, candies,  

                      cake, fizzy drinks, water, juice, … Če ste napisali kakšno drugo  

                     vrsto hrane in pijače, je seveda tudi v redu. 

 

2. Danes se bomo učili o času in uri. Za uvod poslušajte pesmico Hickory dickory 

   dock  na spodnji povezavi: 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hickory-dickory-dock  

 

Ali se je spomnite iz 4. razreda? Lahko zapojete zraven. 

 

Sedaj pa si oglejte še kratek video, v katerem vam bosta dve učenki povedali, kako v 

angleščini vprašamo in povemo, koliko je ura. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time  

 

Upam, da je bil posnetek dovolj razumljiv. 

 

V zvezek napišite naslov in prerišite ure in zraven prepišite povedi: 

 

mailto:natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hickory-dickory-dock
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time


Time                        24thMarch, 2020 

 

 

A: What's the time, please? 

 
 

B: It's two o'clock. 

 

Zapomnite si: vedno, ko je polna ura, povemo zraven tudi o'clock (It's one o'clock, 

It's ten o'clock, …). 

 

Sedaj pa si prerišite in prepišite še naslednje ure in povedi: 

 

 
It's quarter past two.     (Ura je četrt čez dve.) 

 

 

 
It's half past four.    (Ura je pol petih. NE pol štirih) 

 

 

 
It's quarter to eleven.     (Ura je četrt do enajstih.) 



Kdaj uporabimo PAST in kdaj TO? 

 

 
 

Ko je minutni (dolg) kazalec na rumeni polovici, uporabimo past, ko pa je na vijolični 

polovici, uporabimo to. 

 

 

3. Kako se vam zdi? Je težko? Mogoče je sedaj, ko smo še na začetku. Da vam bo šlo  

    lažje, naredite še interaktivno vajo na spodnji povezavi: 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time   

 

    Sedaj pa še v DZ str. 75 / vaja 26. 

 

Za danes bo kar dovolj, kajne?  

 

Želim vam uspešno delo! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time


SLOVENŠČINA 

Datum: TOREK, 24.3. 2020 

 

Učna enota: KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI? PONOVIMO! 

 

 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

Upam, da si vse naloge prejšnjega tedna uspešno opravil/a. Kako ti je šla 

zgodba na črke abecede? Če  želiš, mi jo lahko tudi pošlješ.  

 

1. Spomni se, katere besede so samostalniki. 

Spomni se igre z besedami, ki jo imaš napisano v zvezku (oseba, rastlina, 

žival, predmet/stvar, pojem) 

Saj že veš. da tem besedam pravimo samostalniki. Torej, samostalniki so 

besede, s katerimi poimenujemo bitja (osebe, rastline, živali), stvari in 

pojme. 

 

   Zapiši v zvezek 
 

                        SAMOSTALNIKI                      SDZ/50-53 

 

 so besede, ki poimenujejo 

 

 

                 BITJA                       STVARI             POJME 

 

( ljudi, živali, rastline) 
              

Kdo je to?                              Kaj je to? 

To je…                                    To je… 

 

  Po živalih in rastlinah se sprašujemo s kaj, samo za ljudi 

uporabljamo vprašalnico kdo.  

 

 

 

bitja stvari pojmi 

mama omara veselje 

metulj vrt jeza 

marjetica svinčnik ljubezen 



 
Preveri, ali veš, katere besede uvrščamo med samostalnike. 

Klikni na besedo, za katero meniš, da je samostalnik (oseba, rastlina, žival, 

stvar, pojem)  

Če je beseda pravilna, se obarva zeleno, v nasprotnem primeru je rdeča. 

Uspešno delo ti želim. 

 
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_samostalnik.htm 

 

Odpri SDZ in v kolikor še nimaš rešeno, reši spodnje naloge. Za vse ostale pa  
je še dodatna naloga, spodaj.  

 

 SDZ 2, str. 50  
1. naloga 

     Rešitve preberi na glas 

2. naloga 

Danim besedam poiščejo nadpomenko – bitje (tudi rastline uvrščamo med bitja).  

 

3. naloga 

 

Bodi pozoren na  ilustraciji in pogovoru med Nežo, Jako in Cofom.    

 

 SDZ 2, str. 51 
4., 5. naloga 

6. naloga 

 

7., 8. naloga 

 

 SDZ 2, str. 52  
9., 10., 11., 12. naloga 

 

13. naloga 

Najprej  preberi Zalino in Nežino razlago. Nato prepiši dane samostalnike na ustrezno 

črto.  

 

Preveri rešitve 

Kaj poimenujemo s samostalniki? 

 1. Npr. a) moški/mož, fant/deček, ženska/dekle 

 b) pes, maček, ptič, metulj  

 c) drevo, roža, trava, grm 

 č) gugalnica, hiša, klop, kolo, kamen, časopis, kapa, klobuk, dimnik, vrata 

 

 2. Bitje.  

3. žoga, torba, očala, termometer  

4. skrb, vreme, potrpežljivost, modrost, vonj  

5. stvari, pojme  

6. a, b, c, d  

7. leto, leto, štetje, otok, Hyeres, Evropa (lahko tudi: dežel, let, štetjem …) 

https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_samostalnik.htm


 8. Grk kopel vonj Rimljan prostor odišavljanje (lahko tudi: vonja, Grki, Rimljani …) 

 9. sestra, voda, vojna (lahko tudi: sestre, vodo, vojno) 

      10. 

 a) moški, možic 

 b) ples, plesalec 

 c) glavnik, glava, poglavar 

 č) mokrota, mokrenje 

 

11. Ker niso samostalniki.  

12. uš(i) 

 13. a) sošolec, policist, uradnik, vzgojitelj, brat. 

       b) bolezen, čelada, pes, svinčnik, papagaj. 

 

Si vse pravilno rešil/a?  

 

 

DODATNA NALOGA 

 

 

 

Poišči samostalnike v povedih in jih izpiši/označi. 

 

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši 

otroke in dekleta. Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi 

pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem 

zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

 



  

 

 

 

 

REŠITVE 

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši otroke in dekleta. 

Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi pepeljuhar, oblečen v strgana 

oblačila, ki po dvoriščih potresa pepel in s tem zagotavlja zdravje in dobro letino.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUM 
 

UČNA ENOTA: Glasbena pravljica 
 

Datum: torek,  24. 3. 2020 

 

Prisluhni glasbeni pravljici z naslovom Živalski karneval.  

 

https://pancek.si/play/category/104 

 

Upam, da si dobro poslušal, in da ti je bilo zanimivo…..Pojdi na spodnjo povezavo in 

reši kviz o poslušani glasbeni pravljici.  

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/ZIVALSKI_KARNEVAL/Zivalski_karneval.htm 

 

 

https://pancek.si/play/category/104
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/ZIVALSKI_KARNEVAL/Zivalski_karneval.htm


TOREK,  24. 3. 2020  
 
5. razred – ŠPO 
 
UVODNI DEL URE – OGREVANJE  

 
Zdravo, učenci! 
 
Danes boste ogrevanje in gimnastične vaje izvajali na nekoliko drugačen, zabaven način. 
Potrebujete 2 roli toaletnega papirja (ali kaj podobnega). Ves čas vaj vam toaletni papir ne 

sme pasti z rok! Vaje najdete na spodnji povezavi, želim vam prijetno in zabavno vadbo in 
upam, da se boste ob tem naučili tudi nekaj novih angleških besed (medpredmetna 
povezava šport in angleščina)! 
Pa začnimo: https://www.youtube.com/watch?v=7sw9aGK6csc 

 
Po končanem ogrevanju naredi še vaje za moč: 30 trebušnjakov (lahko z vmesnim 
odmorom, 15 sklec in 20 počepov) 
 
GLAVNI DEL 
 
Družabni ples 

 
Na spodnjem linku si spet odpri družabni ples »Gremo na morje«. Danes  je na vrsti 2. del,  
Vendar najprej ponovi 1. del od včeraj. 
 
POVEZAVA ZA DRUŽABNI PLES: 

https://www.youtube.com/watch?v=oTVJcYvWi3Y 

 
1.DEL za lažje ponavljanje plesa po korakih: 

1. dva koraka v levo in z rokami valovi levo 
2. dva koraka v desno in z rokami mlinčki desno spodaj 
3. dva koraka v desno in valovi z rokami desno 
4. dva korak v levo in z rokami najprej mlinčki levo zgoraj, nato še desno zgoraj 
5. dva koraka v levo in z rokami valovi levo 
6. obrat v desno okrog svoje osi  
7. 3x skok na mestu in hkrati 3x plosk z rokami 
8. 2x odrivaš z rokami levo zgoraj 
9. 2x odrivaš z rokami desno zgoraj 

 
2. DEL za lažje ponavljanje plesa po korakih: 

1. obe roki v zrak in 2x pomahaš v levo, se zazibaš v boku v levo,  
2. 2x pomahaš v desno, se zazibaš v boku v desno, 
3. 4x skok na mestu in hkrati 4x plosk z rokami, 
4. obe roki v zrak in 2x pomahaš v levo, se zazibaš v boku v levo,  
5. 2x pomahaš v desno, se zazibaš v boku v desno, 
6. z eno roko si prekriješ uho, z drugo 4x zaokrožiš pred sabo  (podrsaš po plošči kot 

DJ), 
7. obe roki v zrak in 2x pomahaš v levo, se zazibaš v boku v levo,  
8. 2x pomahaš v desno, se zazibaš v boku v desno, 
9. 4x skok na mestu in hkrati 4x plosk z rokami, 
10. roke v zrak  izmenično (kot, da nabiraš češnje),hkrati tečeš na mestu in se zavrtiš en 

krog okrog svoje osi 1,2,3,4,5,6,7,8, 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7sw9aGK6csc
https://www.youtube.com/watch?v=oTVJcYvWi3Y


 
Ples je res enostaven in ti zagotovo tudi 2. del ne bo delal težav. Večkrat ga ponovi. 

 
KOMUNIKACIJA Z UČITELJICO ŠPORTA 

V kolikor potrebuješ pomoč ali dodatne informacije, sem dosegljiva na elektronskem 
naslovu: 

 Dunja Žugelj: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 
 
 
Viri:  

 https://www.primus-vadbe.si/skrb-za-telo-raztezne-vaje/primus-plakat-raztene-vaje/ 

 https://www.nijz.si/ 
 

 
PRIDNO VADI IN SREČNO! 

 

                                                                                                                               
 
 
 

  

https://www.primus-vadbe.si/skrb-za-telo-raztezne-vaje/primus-plakat-raztene-vaje/
https://www.nijz.si/

