
TOREK, 14. 4. 2020    DOBRO JUTRO!  

                                    NAJ BO DAN  

                                   S SMEHOM OBSIJAN!! 

SLOVENŠČINA 

Spol in število pridevnika 

Pridevnik pridenemo samostalniku, zato se mora s 

samostalnikom ujemati v spolu in številu.  

Oglej si posnetek  razlage: 

https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0&feature=youtu.be 

Prepiši tabelsko sliko v zvezek. 

ŠTEVILO IN SPOL PRIDEVNIKA          SDZ/74-77 

 

    Kakšna?                  Katera? 

Velika škatla je na leseni mizi. 

 

      Čigavo? 

Majčino dete joka. 

 

    Kakšni?                        Kateri? 

Veseli fantje brcajo nogometni žogi. 

--------------------------------------------------------------- 

velika=  lastnostni pridevnik, ženskega spola, ednina 

škatla= samostalnik, ženskega spola, ednina 

leseni= vrstni pridevnik, ženskega spola, ednina 

mizi= samostalnik, ženskega spola, ednina 

Majčino= svojilni pridevnik, srednjega spola, ednina 

https://www.youtube.com/watch?v=hC19sWz4we0&feature=youtu.be


dete= samostalnik, srednjega spola, ednina 

veseli= lastnostni pridevnik, moškega spola, množina 

fantje= samostalnik, moškega spola, množina 

nogometni= vrstni pridevnik, ženskega spola, dvojina 

žogi = samostalnik, ženskega spola, dvojina 

Pridevnik se v spolu in številu ujema s samostalnikom  

- Reši naloge v SDZ/str. 74,75. 

 

MATEMATIKA 

Ne pozabi! Preverjanje znanja moraš oddati do jutri. 

Danes bomo ponovili pisno deljenje z enomestnim številom. To je 

ponovitev učne snovi 4. razreda. 

SDZ 3 str. 6. Preberi zgornjo razlago in reši 1. nalogo. 

SDZ str. 7, 8. Pozorno preberi in ponovi oba načina deljenja. 

Če potrebuješ dodatno pomoč, klikni na spodnje povezave. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJzEphTkvHw    DOLG IN KRATEK NAČIN (Z ENIM PREHODOM) 

https://www.youtube.com/watch?v=mR6oO1t2L7o   DOLG IN KRATEK NAČIN ( Z DVEMA PREHODOMA) 

https://www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg     DOLG IN KRATEK NAČIN (Z OSTANKOM) 

Reši nalogo str. 7/1 

                  str.8/1 

Preveri rešitve na Radovednih 5. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJzEphTkvHw
https://www.youtube.com/watch?v=mR6oO1t2L7o
https://www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg


DRU 

Preveri svoje znanje (naloge reši do srede, 22. 4. ) 

Odgovore zapiši v zvezek. 

1. Poimenuj in pokaži naravne enote Slovenije. 

2. Za vsako naravno enoto povej vsaj eno značilnost. 

3. Katera Obsredozemska pokrajina je kraška? Kaj je zanjo značilno? 

4. S čim so se ljudje ob obali ukvarjali v preteklosti? Kateri gospodarski 

dejavnosti sta danes pomembni? 

5. Katere površinske kraške pojave poznaš? 

6. Sestavi dve vprašanji o kraškem svetu, da bo odgovor na prvo vprašanje 

ponikalnica, na drugo pa les.  

7. S čim se ljudje ukvarjajo v visokogorju? 

8. Razloži pojem glažuta? 

          9. . Na katere tri dele razdelimo Alpske pokrajine v Sloveniji?  

          10.  Kolikšno nadmorsko višino ima najvišja slovenska gora? 

          11. Okoli te gore je zavarovano območje. Kako se imenuje?  

          12. Zakaj iglasti gozdovi rastejo na višjih višinah kot listnati?  

          13. Katero rastje najdemo v gorah še višje od iglastih gozdov?  

          14. Kaj so skodle?  

           15. Naštej tri gričevnata področja v Obpanonskih pokrajinah.   

           16. Katera je najpomembnejša dejavnost v Obpanonskih pokrajinah ? Pojasni. 

17.  Pripravljaš zgibanko o kulturni dediščini Obpanonskega sveta za tujce, ki 

letujejo v zdraviliščih. Kaj bi uvrstil vanjo?  

 

1. Na zemljevidu Evrope poimenuj države, na katere meji Slovenija. 

2. Zakaj so pokrajine v Sloveniji zelo raznolike? 

 

 



.     ODMOR!!!! 

 

 
 
 

                         ŠPORTNA                                    
 
 
 
Pozdravljeni učenci! 
 
April je mesec, ko v šolski telovadnici vsako leto izvajamo meritve za športno-vzgojni 
karton, zato jih boste naredili doma. Meritve si razporedite in izvajajte tri šolske ure, 
tako da si jih po želji razdelite in vsako večkrat ponovite. Spremljajtetudi svoj 
napredek, tako da si rezultate zapisujete. 

 
UVODNI DEL URE 
 
Pred vadbo se zmeraj najprej dobro OGREJTE IN RAZGIBAJTE SVOJE TELO z 
vajami, ki jih najdete na spodnji povezavi: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pyzk
vpGz2mc904nZIf_KhUFbDZ0tiavs1pSWxQM72MsObckS1ZFeXPE4 
 

GLAVNI DEL URE  

 
ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON 
Na spodnjih slikah si oglejte teste, nad slikami pa si pozorno preberite, kako jih lahko 
izvedete doma. Potrudite se po svojih najboljših močeh.  
 

1. Telesna višina: bos stopiš ob zid ali ob podboje vrat. Družinskega člana 
prosi, da z ravnilom in svinčnikom označi tvojo višino. Nato jo z metrom izmeri. 

 

2. Telesna teža:  stopiš na tehtnico in odčitaš rezultat.   

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pyzkvpGz2mc904nZIf_KhUFbDZ0tiavs1pSWxQM72MsObckS1ZFeXPE4
https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pyzkvpGz2mc904nZIf_KhUFbDZ0tiavs1pSWxQM72MsObckS1ZFeXPE4


.  

3. Skok v daljino z mesta: označi črto, od koder boš skakal. Pazi, da je odriv 

sonožen. Pred odrivom se ne smeš vzpeti na prste. Izvedi tri skoke, velja 

najdaljši. Odčitaš zadnji del stopala. Če padeš nazaj, pa roke. 

 
4. Predklon na klopci: označi merilo na klopci ali stolu (v višini prstov nog je 40 

cm, navzdol greš proti 80 cm). Bos stopi na klopco ali stol in z iztegnjenimi 

nogami potisni ploščico ali ravnilo, ki ti ga nekdo drži, čim nižje. Giba ne izvajaj 

sunkovito. Predklon naredi dvakrat, velja boljši rezultat. 

 

5. Dviganje trupa: noge, ki so pokrčene, ti lahko nekdo drži, lahko pa jih 

zatakneš (na primer pod kavč). Roke prekrižaš na ramenih in se od tam ne 

smejo odmakniti. Dviguješ se v sedeč položaj tako, da se s komolci vsakič 

dotakneš stegen. Test izvajaš 60 sekund, šteješ pravilno izvedene ponovitve. 

 

6. Poligon nazaj: označi štartno in ciljno črto. Če imaš možnost, naj bo ciljna 

črta oddaljena od štartne 10 m. 3 metre od štartne črte postavi oviro, čez 

katero moraš iti po vseh štirih vzvratno (klop, hlod), 6 metrov od štartne črte pa 

še okvir (stol, klop), pod katerim se moraš splaziti. Med izvajanjem naloge 



lahko gledaš med nogami, pazi pa tudi, da imaš težo tako na nogah, kot tudi 

na rokah. Nekoga od družinskih članov prosi, da ti izmeri čas. 

 

7. Dotikanje plošče z roko: usedeš se k mizi, na mizi pa si označiš plošči (lahko 

samo dva križca – riši s svinčnikom! ), ki naj bosta oddaljeni približno 60 cm. 

Slabšo roko položiš na sredino med plošči, boljšo pa prekrižaš čez na ploščo. 

Test izvajaš 20 sekund. Šteješ dotike plošče z boljšo roko – pazi, dotik obeh 

plošč šteje eno točko. 

 

8. Vesa v zgibi: poišči drog ali primerno vejo, ki je dovolj čvrsta, ne preveč 

debela in vzporedna s tlemi. S podprijemom (glej fanta na sliki) se primi, umiri 

in vztrajaj v zgibi čim dlje. Brada naj bo pri tem dvignjena. Po dveh minutah pa 

le odnehaj. 

 

 

Če katerega izmed testov ne morete izvesti doma, ga skušajte izvesti kje zunaj. 

Vsekakor pa pojdite tudi v naravo na sprehod, tecite, skačite, uživajte in bodite 

aktivni kako drugače … 

KOMUNIKACIJA Z UČITELJICO ŠPORTA 
Za pomoč ali dodatne informacije me kontaktirajte na: 

 Dunja Žugelj: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 

mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si


VESELA BOM TUDI KAKŠNE SLIKICE, DA VIDIM KAKO VAM GRE! 
 

 
 
 
 
IMEJTE SE LEPO! 
 
 
 
 

GUM 

Še je čas za ples. Ampak tokrat malo bolj 

sodobni ples. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU 

Sami ustvarite svoje plesne gibe.  

Pa tvoja top glasba 2020?   

 

 

 

 

 

Pozdravljeni, dragi učenci 5.a! Kako ste se imeli med prazniki? Upam, da ste se imeli 

lepo in da ste se spočili in ste pripravljeni na nov teden. 

 

Dobila sem že večino preverjanj, na nekatera pa še čakam. Popravljena sem že 

vrnila, v četrtek bomo imeli analizo. Zato, zamudniki – pohitite! Če slučajno kdo 

ne najde mojega elektronskega naslova: natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si.  

 

1. V petek smo začeli z novo enoto – In town. Obravnavali smo novo besedišče. Ste  

    si ga že prepisali v zvezek? Poskusite si zapomniti čim več besed. Nekatere že  

https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU
mailto:natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si


    poznate, nekatere pa so morda za vas nove. Na spodnji povezavi jih lahko  

    utrjujete in spoznate kakšno novo besedo: 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town 

 

Če kliknete na 'zvočnik' poleg besede, boste slišali tudi izgovorjavo. Poslušajte in 

ponovite. 

 

 

2. Danes boste potrebovali DZ. Rešili boste str. 83 / vaji 3, 4 ter str. 84 / vaji 5, 6. 

 

 

Kar veselo na delo! 

 

That's all folks! Have a nice day! 

 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town

