
ČETRTEK, 2. 4. 2020 

Dobro jutro? Ste dobro spali? Ste koga prvoaprilili?  

 

 

 

No, pa na delo.  

 

NIT 

Danes boš ponovil učno snov (zrak, zračni tlak, veter, Sonce in letni časi, Sonce in vreme) 

Za vsako učno snov imaš najprej zapisane bistvene podatke. Teh v zvezek ne prepisuj, naj 

ti bodo samo v pomoč.  

Pod kratko razlago so vprašanja. Na ta vprašanja odgovori v zvezek. 

                                                                       

                                                                    ZRAK   SDZ/58 

 
V zraku so poleg kisika še dušik, ogljikov dioksid, žlahtni plini in voda. 

 
Za celično dihanje in gorenje je potreben kisik.  

 

 



Naloga:  

1. Kaj je zrak?  

2. Ustrezno pobarvaj prikaz. 

 

 

 

 

ZRAČNI TLAK   U/51 

 

= teža zraka, ki pritiska na Zemljo. 

Z naraščanjem nadmorske višine zračni tlak pada. 

Zračni tlak merimo z barometrom.Enota za zračni tlak je paskal (Pa). 

 

 

                            = lepo vreme                                 = slabo vreme 

 

http://www.iucbeniki.si/nit5/1336/SKICA_1.png
http://www.iucbeniki.si/nit5/1336/tlak_2.png


Naloga: Na prazne črte vpiši ustrezne pojme. Povedi prepiši v zvezek. 

Hladen zrak je _________________ od toplega, zato se ____________            

                          redkejši/gostejši                                                                         spušča/dviguje   

in potiska topel zrak navzgor. 

Ko se zrak zaradi temperaturnih razlik giba, se topel zrak dviguje, na 

tem mestu pa se ustvari __________________ zračni tlak. 

                                                              visok/nizek 

Na mestu, kjer se hladen zrak spušča, nastane središče _____________  

                                                                                        visokega/nizkega                                                

zračnega tlaka. 

 

Veter je gibanje zraka z območja __________________ na območje 

                                                                                               visokega/nizkega                                                    

____________________ zračnega tlaka. 

        visokega/nizkega                                   

 

VETER   U/54-56 

 

 

gibanje zraka,                                                    se giba v smeri od visokega 

ki ga povzročijo razlike                                     proti nizkemu zračnemu 

tlaku 

v zračnem tlaku 

 
 

Naloga: 

Zakaj piha veter?  

      Kaj povzročajo zelo močni vetrovi? 

      Za katere rastline je veter koristen in zakaj? 



                   

SONCE IN LETNI ČASI   U/58, 59 

Zemlja potrebuje 1 leto, da gre enkrat okoli Sonca. 

Zemlja se zavrti okoli svoje navidezne osi v enem dnevu (24 urah). 

                                               vpad sončnih žarkov 

 

                                                  poševno                         navpično                                  

Zemeljsko površje se:               manj segreje                 bolj segreje                            

 

Naloga: Oglej si sliko in odgovori na vprašanja. 

 

 

 

Kateri nebesni proces prikazuje slika?  

Kaj je posledica tega procesa?  

Kateri letni čas je pri številki 4, če je pri številki 1 poletje? 

Kateri letni čas je pri številki 3, če je pri številki 2 jesen?  

 

 

 

 



SONCE IN VREME, VREMENSKI          

SIMBOLI   U/60-62 

 

Območje nizkega zračnega tlaka                     Območje visokega zračnega tlaka          

               (cikloni)                                                            (anticikloni)    

=padavine, oblačnost                                                =suho in sončno vreme 

= topel zrak se dviga, nastajajo oblaki                      = hladni zrak se spušča 

Naloga:  

1. Kaj pomeni črka A? 
 
 

2. Kakšno vreme prinaša? 

 

3. Kaj pomeni črka C? 

 

4. Kakšno vreme prinaša? 

 

 

 

 

 

Tudi če nimaš Gum na urniku, ti petje te pesmi dvigne dobro voljo 

in z njo ustvarjaj LUM.  

 

GUM 

 Prejšnjo uro si dobil/a zabavno nalogo pri glasbi. Kako ti je šlo? Si se 

zabaval/a? 

Danes pa ponovi pesem, ki jo že znaš. Poj in bodi dobre volje ter 

dobro voljo širi tudi med druge. 



Kekčeva pesem 

https://www.youtube.com/watch?v=SEHc0CgHPts 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Kdor vesele pesmi poje 

gre po svetu lahkih nog, 

če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Bistri potok, hitri veter, 

bele zvezde vrh gora, 

gredo z mano tja do konca 

tega širnega sveta. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEHc0CgHPts


LUM 

Pridruži se nam pri izdelavi metulja…. 

METULJ  

Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji, ravnatelji, dragi vsi! 

Povežimo se in stopimo skupaj! 

Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu pošiljaš upanje. 

Povej to celemu svetu. 

Kako? 

Pošlji v svet metulja upanja. 

Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje prijatelje, znance, sošolce, učitelje in cel 
svet! 

Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave! 

Si za? Skupaj zmoremo! 

 

Tudi na filmčku!             https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

POTREBUJEMO: 

 BEL PAPIR 

 SVINČNIK 

 ŠKARJE 

 LEPILO 

 ŽICO 

 LESENO PALICO 

 BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


1.KORAK 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.  

 

       

 

2.KORAK 

Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo/ okrasimo metulja.  

   

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj tako, ko kaže slika (prepogni in na okno).  



 

 

3.KORAK    Prilepimo tipalke.  

 

4. KORAK 

Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi. 

 

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, VSE, Sporoča : JAZ SEM 

DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 

LAHKO TUDI TAKO…  

 Obrišemo prvega in izrežemo. Vsakega okrasimo na eni strani. 



            

 

 V sredino obeh kril  prilepimo palico in tipalke. Krili zlepimo in metulja pritrdimo na 

prosto. 

   

 

In še izziv! 

Ali sta krili res enaki / simetrični?  



Najdi 5 razlik.

 
 

 

 

    ANGLEŠČINA (5.a) – 

 četrtek, 2. april, 2020 

 

 

Zdravo 5.a!  

 

Kako vam je bila všeč zgodbica A Birthday Present? Danes imam za vas še eno. 

Ampak lepo počasi. 

 

1. Najprej si preverite nalogi, ki ste jih rešili v povezavi z zgodbico. 

 

Vaja 1: 1 - T                     Vaja 2: 1 – Six. A dog, a cat, a crocodile, a snake,  

            2 – F                                       a horse, a monkey, a parrot. 

            3 – F                                 2 – Because it's too big. 

            4 – T                                 3 – 2,000€. 

            5 - F                                  4 – Four. German, French, Italian, Slovene. 

            6 - F 

            7 - T 



 

2. Danes boste poslušali in brali še eno zgodbo: The King, the Cook and the  

    Stork. Zgodba je v UČ str. 78. V pomoč nekaj besed iz zgodbe: 

 

a king – kralj                                               to taste - poskusiti  

a cook – kuhar                                            to serve - postreči 

a stork – štorklja                                          to make fool of – osmešiti se 

g uests – gosti                                             filled – polnjen (z nadevom) 

Your Majesty – Vaša Visokost                        ordinary – navadno, običajno 

 

Sedaj poslušajte zgodbo na spodnji povezavi in spremljajte ob slikah v UČ. Med 

poslušanjem narahlo s svinčnikom oštevilčite slike v pravilnem vrstnem redu in si 

rešitve preverite:                            

https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.45_New.mp3  

 

                             5     3     9 

                             1     7     6 

                             2     4     8 

 

Upam, da zgodba ni pretežka. Ne pozabite zradirat številke v UČ, takoj ko si vajo 

preverite.  

Za konec pa rešite DZ str. 79 / vaja 32b. 

 

Za danes bo to vse. Želim vam uspešno delo! 

 

 

 

 

 

A, ni še vse! Še gospodinjstvo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.45_New.mp3


GOSPODINJSTVO 

 

Datum: četrtek, 02.4. 2020 

 

 

Pozdravljeni pri uri gospodinjstva.  

 

Ste odgovorili na vprašanja? Ste pregledali garderobne omare? Iz kakšnih 

materialov so največkrat vaša oblačila?  

 

Sedaj se bomo še malo razgledali po kuhinji, garderobnih omarah… Kaj vse imate v 

kuhinji iz blaga? Kaj v garderobnih omarah?  

 

Verjetno ste našli veliko tekstilnih izdelkov.  

Kaj je tekstil in od kod izvira beseda? 

 

Ime tekstil izhaja iz latinske besede texere, kar pomeni tkati.  

 

Torej so tekstilni izdelki oblačila, izdelki za osebno higieno, za gospodinjstvo in še 

mnogo drugih. 

 

Od blizu si oglej kuhinjsko krpo, ali rokav majice. Opazil/a boš, da je sestavljen iz 

številnih med seboj prepletenih nitk. Če si nitko ogledaš s povečevalnim steklom. 

Boš videl, da je sestavljen iz še manjših nitk, ki jim rečemo vlakna.  

Vlakna so torej osnovni del, iz katerega so narejen niti in blago.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Poglej si sukanec. Ali je tudi sukanec narejen iz vlaken?  

 

Iz česa pa so vlakna? Saj nekaj že veš, a o tem naslednjič. 

 

 
 

 

 

 

 

Aja, pa izdelke fotografirajte in mi jih pošljite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


