
Zaposlitve – delo na domu 

5. razred 

Učiteljici: Andreja Založnik, Nadja Ocvirk    

Spoštovani učenci!  

Pred nami je drugi teden učenja na domu, na daljavo. Upava, da ste prvi 

teden uspešno zaključili in se dobro znašli v novih okoliščinah. 

Tudi tokrat sva vam pripravili navodila za usvajanje in utrjevanje znanja, 

ki ga boste opravili v dnevih od 23. 3. do 27. 3. Če česa v učni snovi ne 

razumete, si označite z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in 

pojasnili v šoli, v stiski, ko se delo zaustavi in ne veste kako naprej, pa 

naju lahko  kontaktirate tudi preko elektronskega naslova, ki je objavljen 

na spletni strani šole.  

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravili v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili.  

Želiva Vam lep teden in ostanite zdravi.  

                                                                                        Učiteljici 

Teden: 20. 3. – 27. 3. 2020 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete: učne pripomočke, učbenike in delovne 

zvezke, ki jih uporabljamo tudi pri pouku, ter računalnik z 

dostopom do spleta. V kolikor tega nimate, opravite samo vse 

ostalo, kar je v opisih dela. 

NIT 

UČNA ENOTA: Zemljo segreva Sonce (utrjevanje snovi -5.b, 

obravnava nove snovi 5. a) 

Opis dela:   

1. Preberite učno snov v učbeniku od strani 45 do 46.  

2. Nato preberite besedilo po odstavkih in ponovite bistvene podatke iz 

odstavkov tako, da se vprašate, o čem besedilo govori, kaj ste 

izvedeli. 

3. V zvezek prepišite in prerišite spodnji zapis. 



 

Zemljo segreva Sonce (U/45 - 48) 

Zrak prepušča svetlobo, zato se skoraj nič ne segreje.  

Tla svetlobo vsrkajo in se segrevajo.  

Ogreta tla oddajajo toploto hladnejšemu zraku . 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Z višino temperatura zraka pada. 

 

Sonce segreva tudi vodo. Ta oddaja toploto hladnejšemu zraku. 

Na segrevanje snovi na soncu vpliva tudi njihova barva. Najbolj se segrejejo črni predmeti. 

S sončno svetlobo lahko ogrevamo tudi vodo v hiši. V ta namen namestijo kolektorje na strehi 

hiše. S tem zmanjšamo porabo goriv. (prihranek, onesnaževanje..) 

 Sončna svetloba pada na tla najbolj strmo, tla je takrat vsrkajo največ, zato se 

najbolj segrejejo. 

 Sončni žarki padajo vedno bolj poševno in tla se manj segrevajo. 

 Ponoči tla oddajajo toploto zraku, zato se ohladijo. Zjutraj je zato najhladneje. 

Razmisli: Kdaj je pesek na peščeni plaži najbolj vroč ali pa hoja po vročem asfaltu…? 

 



4. Ustno ali pisno (v zvezek) odgovorite na spodnja vprašanja: 

 

 Zakaj se zrak skoraj nič ne segreje, ko gre sončna svetloba skozenj? 

 Kaj se zgodi s sončno svetlobo, ki pride do tal? 

 Razloži od česa je odvisno segrevanje tal v naravi? Pojasni na primeru. 

 V čem vidiš podobnost v segrevanju tal in vode? 

 Navedi nekaj primerov, ko človek sončno energijo izkorišča za ogrevanje. Kaj veš o tem? 

 Vrednoti pomen sončne energije za ohranjanje narave. 

 

5. Če imaš možnosti, izvedi poskus, ki je opisan na spodnjem učnem listu. 

 

         Poskusi-________________________________________________________ 

1.Potrebujemo: namizno svetilko, kozarec z vodo, termometer. 

Navodila za delo: Kozarec z vodo postavimo 10 cm pod žarnico namizne svetilke. Čez 10 

minut izmerimo temperaturo vode pri vrhu in na dnu.  

Kozarec z vodo narišimo. Z barvicami označimo temperature: z rdečo toplo vodo in z 

modro hladno vodo. 

 

 

Ugotovitev: zapiši, kaj si na podlagi izvedenega poskusa ugotovil. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.Potrebujemo: 2 prozorna lončka, tuš ali črnilo, termometer, svetilko, vodo. 

Navodila za delo: V vsak lonček vlij 0,5 dl vode. Vodi v enem lončku dodaj tuš. Oba 

lončka postavi pod svetilko. Vsakih 5 minut izmeri temperaturo vode v lončkih. 

Nariši skico, izpolni preglednico, odgovori na vprašanja in nariši graf. Ne pozabi na naslov 

preglednice in grafa. 

Skica: 

 

 

 

 

 

 

 



Naslov preglednice:________________________________________________________ 

Čas v minutah Obarvana voda- 

temperatura v  C 
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Odgovori na spodnja vprašanja. 

Katera voda se je bolj segrela?________________________________________ 

Skozi kateri lonček gre več svetlobe?____________________________________ 

Katera voda vpije več svetlobe?_________________________________________ 

Naslov grafa:_______________________________________________ 

 

       

       

       

       

       

       

       

  

 Legenda: 



 

Ugotovitev:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3.Vrni se na začetek prvega učnega lista in izberi poskusom, ki si jih opravil ustrezen naslov. 

Zapiši ga na pripravljeno črto. 

 RU 

Tokrat na razredni uri ne bomo skupaj, bomo pa razmišljali o isti temi. 

Izziv, ki je pred vami, ne bo rešen v hipu, ampak se mu posvetite večkrat 

v dnevih, ko bodo za nas veljale izredne razmere.  

S prejšnjim tednom se je za vse nas življenje zelo hitro spremenilo. 

Katere spremembe so prinesle izredne razmere med nas? Kaj občutite ob 

tem? Se je spremenilo kaj v vašem razmišljanju? Pravijo, da nikoli ne bo 

več tako, kot je bilo. Ali smo za kakšno spoznanje bogatejši? Najdete v 

danih okoliščinah tudi kaj spodbudnega? Mogoče se bolj zavedamo česa, 

kar smo imeli za samoumevno, pa ni tako. Spremljajte svoje občutke in 

razmišljanja, govorite o njih, opazujte sebe in družbo, v kateri bivate, 

pogovarjajte se svojimi najbližji, berite, poskrbite zase, raziskujte. 

Sproti zapisujte svoja odkritja, misli, občutke. Zapis lahko naredite na 

vam najbližji način: kot plakat (zlepite skupaj dva lista), spis, PPT… 

Ko se ponovno srečamo v šoli , bomo izmenjali izkušnje in drug 

drugemu predstavili svoja spoznanja.  

 

SLJ 

UČNA ENOTA: Doživljajski spis, deljenje besed 

Opis dela:    

1. Reši učni list po navodilih za posamezno nalogo. Učenci 5.a, ki imate 

zvezke pri meni, pišite v drugi zvezek ali pa v nov zvezek, če je 

mogoče. 

 

 



VAJE ZA PISANJE DOŽIVLJAJSKEGA SPISA 

Pregovor pravi: Vaja dela mojstra  

Učiteljici dodajava: mojster pa dela vajo.  

 

Bodi mojster in opravi naslednje 3 naloge! Razporedi si jih po dnevih in piši v zvezek. 

I. Povedi razporedi tako, da boš dobil smiselno pripoved – doživljajski spis. Določi naslov 

in besedilo prepiši, tako da boš oblikoval še uvod, jedro in zaključek. 

1. Ob vodi sva poiskala prostor, skrit za gostim grmovjem.  

2. Ribiški opravi sva spustila iz rok in kar oblečena sva odplavava na drugi breg. 

3. Časa za beg ni bilo več.  

4. S prijateljem Matejem sva se odpravila na ribolov, čeprav sva vedela, da bi morala prej kupiti 

ribiško dovolilnico.  

5. S starši smo imeli temeljit pogovor in spoznala sva, da sva ravnala zelo nepremišljeno. 

Pravila so zato, da jih upoštevamo!  

6. Matej ni bil prepričan, da delava prav. Tudi jaz sem imel čuden občutek, ampak želja po 

dogodivščini je bila prevelika. 

7. Skriti se nisva imela kam.  

8. Vsa mokra in prestrašena sva pritekla domov. 

9. Pridno sva namakala trnke. 

10. Prepričeval sem se, da danes verjetno ne bo ribiškega čuvaja. 

11. Nenadoma sva zaslišala tiho podrsavanje nog in pokanje suhih drevesnih vejic. 

12. Obleka je bila sicer mokra, a to še ni najhujše. Lahko bi naju odnesla voda.  

II. Besedilo zapiši tako, kot da se je zgodilo tebi (Dobro se spomnim…) Določi naslov in 

oblikuj odstavke. 

Nataša se še dobro spomni, da je bilo to 5. decembra. Ob pol devetih je legla v posteljo. Ker še ni 

bila zaspana, je brala svojo najljubšo knjigo. Čez nekaj časa jo je prišla kregat mama. Rekla ji je, 

naj zaspi, ker moja zjutraj v šolo. Nataša je ugasnila je luč in strmela je skozi nezastrto okno. Noč 

ni bila preveč temna, saj jo je lepšala lunina svetloba. Začutila je, da zunaj rahlo piha vetrič. 

Prisluhnila je bolj pozorno. Zdelo se ji je, da nekdo stopa po hiši. Narahlo in tiho. Sedela je in na 

postelji napeto poslušala, a tedaj so vsi zvoki potihnili. Oglašala se je le tišina. Vse je bilo mirno, 

legla je in oči so se ji začele zapirati. Naslednje jutro jo je na okenski polici v kuhinji čakalo prijetno 

presenečenje. Seveda, Miklavž je bil! 

 

 



 

III. Nadaljuj pripoved. Določi naslov in oblikuj odstavke, kraj ekskurzije določi sam. 

 

Razredničarka nas je obvestila, da gremo na poučen izlet v/na __________________. Sledila so 

navodila glede obleke, malice in kot običajno, vedenja.  

Naslednji dan smo že sedeli v avtobusu. 

2. Poglavje v DZ 1: KO govorimo in ko pišemo. 

a) Reši naloge v delovnem zvezku 1 na strani 130, 131, 132. 

b) Oglej si posnetek o različnih vrstah pisav na povezavi: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisava#Logografske_pisave. 

c) Reši naloge v delovnem zvezku 1 na strani 133 in 134. 

d) Uredi zapis v zvezek po prilogi. 

Zapis v zvezek 

KO GOVORIMO IN KO PIŠEMO 

Izgovorjene besede so iz glasov in zlogov, te pa povezujemo v besede. 

Ločimo dve vrsti glasov: take, ki jih izgovarjamo same, zato jih imenujemo 

samoglasniki in take, ki jih izgovarjamo skupaj z drugim glasom, zato jih 

imenujemo soglasniki.  

Zapisane besede so iz črk in zlogov, ki jih povezujemo v besede. Slovenska 

pisava ima 25 črk, glasov pa je 29, saj v slovenskem knjižnem jeziku obstajajo 

ozki o in e, široki o in e ter polglasnik (npr. pes; zapis se razlikuje od 

izgovorjave). 

 
e) Reši še tole nalogo: Iz zlogov ca, ka, ko, la, le, li, ma, me, mo, ni, na, pis, 

ro, re, sli, sla  sestavi čim več besed. Razvrsti jih po številu zlogov. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisava#Logografske_pisave


DRU 

UČNA ENOTA: Prazgodovina in arheološke najdbe 

Opis dela:    

1. Preberi učno snov na predstavitvi na tem naslovu : 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5835 Učiteljska.net ; Mojca Pvlin: Prazgodovina in 

arheološke najdbe 

2. V zvezek za družbo prepiši besedilo iz drsnic številka :1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11 (razlaga pojmov arheolog, muzej, restavrator). Drsnice 

številka 12 z domačo nalogo ni potrebno rešiti. 

3. Nauči se novo učno snov s pomočjo učne strategije – na način, ki ti 

je najbližji. 

4. V učbeniku za družbo najdeš to snov na strani 75 in 76. 

5. Za lažje razumevanje pojmov časovnega številskega traku (pred 

našim štetjem, naše štetje, tisočletje, stoletje) si oglej spodnjo sliko. 

Del traku z razlago prej omenjenih pojmov tudi preriši v zvezek. 

 

  

MAT 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5835


UČNA ENOTA: Pisno deljenje (dvomestni delitelj) 

Opis dela: 

 

PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIM DELITELJEM 

Dragi učenci, pisno deljenje je učna snov, ki zahteva veliko matematičnih 

spretnosti, za katere ne dvomiva, da jih imate. Polega tega pa zahteva tudi 

ogromno vztrajnosti in potrpljenja. Ne bo šlo takoj, mogoče šele v drugem, 

tretjem, petem poskusu. Pomembno je, da vztrajaš, mogoče za pomoč prosiš 

tudi starše. Verjameva, da zmoreš. Naloge, ki so spodaj, so predvidene za ves 

teden, ampak začni DANES IN VSAK DAN NADALJUJ. 

Vztrajno delo in veliko veselja in zadovoljstva ob pravilno rešenih računih ti 

želiva učiteljici Andreja Založnik in Nadja Ocvirk  

 

 

Zapis v zvezek: 

 

POSTOPEK PISNEGA DELJENJA 

1. DELIMO (V smeri od leve proti desni. Delni količnik zapišemo.) 

 

2. MNOŽIMO (V smeri od desne proti levi. Števila zapisujemo spodaj. ) 

 

3. ODŠTEJEMO (S tem dobimo delni ostanek, ki ga zapišemo pod črto.) 

 

4. PREVERIMO DELNI OSTANEK (Mora biti manjši od delitelja!) 

 

5. PRIPIŠEMO NASLEDNJO ŠTEVKO DELJENCA. 

 

6. PONAVLJAMO KORAKE OD ZAČETKA, DOKLER NE ''PORABIMO'' VSEH 

ŠTEVK DELJENCA. (Torej: spet delimo, množimo…) 

   



 

 

Navodilo za nadaljnje delo (delaj po vrsti, kot je zapisano): 

- POSTOPEK SE NAUČI, KAJTI RAČUNAL BOŠ PO TEH KORAKIH!  

 

- VEČKRAT SI OGLEJ  POSTOPEK PISNEGA DELJENJA NA POVEZAVI 

https://www.youtube.com/watch?v=mGxb8hipqVw , NATO ISTA DVA RAČUNA IZRAČUNAJ 

SAMOSTOJNO PO KORAKIH. 

 

- OBA RAČUNA ZAPIŠI V ZVEZEK 

 

- OGLEJ SI ŽE REŠENA PRIMERA SPODAJ, POSKUŠAJ JU IZRAČUNATI SAMOSTOJNO. 

ZAPIŠI V ZVEZEK. 

 

- DELAJ VAJE IZ DZ (strani 37, 38, 39, 40) REZULTATE SPROTI PREVERJAJ (Ne pozabi 

na vse korake po postopku) 

 

- LAHKO DELAŠ TUDI VAJE NA NASLEDNJI POVEZAVI:  (tretji okvirček – deljenje z 

dvomestnim številom na dolg način) 

 

Najprej klikni okvirček zgoraj ''Omogoči urejanje'', nato klikneš spodnji zavihek 

''Vaje'' 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGxb8hipqVw
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html


 

 

GUM 

1. Poslušaj ljudsko pesem iz Haloz. Najdeš jo na povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M10IAv8usl0 

 

2. Večkrat preberi besedilo pesmi. 
 

Iz zemlje gre v trsek 
Ljudska 

 
Iz zemlje gre v trsek, la vendi undi trsek, 
trsi trsula vendijo, oj trsek živijo. 
 
Iz trska gre v perje, la vendi undi perje; 
peri perula vendijo, oj péro živijo. 
 
Iz perja gre v grozdek, la vendi undi grozdek, 
grozdi grozdula vendijo, oj grozdek živijo. 
 
Iz grozdka gre v škafek, la vendi undi škafek, 
škafi škafula vendijo, oj škafek živijo. 
 
Iz škafka gre v brento, la vendi undi brento, 
brenti brentula vendijo, oj brenta živijo. 
 
Iz brente gre v prešo, la vendi undi prešo, 
preši prešula vendijo, oj preša živijo. 
 
Iz preše gre v sodek, la vendi undi sodek, 
sodi sodula vendijo, oj sodek živijo. 
 
Iz sodka gre v liter, la vendi undi liter, 
litri litrula vendijo, oj liter živijo. 
 
Iz litra gre v glažek, la vendi undi glažek, 
glaži glažula vendijo, oj glažek živijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=M10IAv8usl0


 
Iz glažka gre v grlo, la vendi undi grlo, 
grli grlula vendijo, oj grlo živijo. 
 
Iz grla gre v glavo, la vendi undi glavo, 
glavi glavula vendijo, oj glava živijo. 
 
Iz glave gre v peto, la vendi undi peto, 
peti petula vendijo, oj peta živijo. 
 
Iz pete gre v grabo, la vendi undi grabo, 
grabi grabula vendijo, oj graba živijo. 
 
 
Kaj pomenijo nekatere narečne besede: 
 
trsek - trta 
perje - listje 
škafek -  škaf; lesena posoda za grozdje 
brenta -  lesena posoda, ki si jo oprtajo na hrbet  
preša - stiskalnica 
liter - steklenica 
glažek - kozarec 
graba - jarek 
 
 

3. Verjetno si ugotovil, da se besedilo razlikuje od poslušane izvedbe. Kaj misliš, zakaj? 
 

4. Pravilno sklepaš. To je ljudska pesem, zato se spreminja iz roda v rod, od ljudi do ljudi. Vsak 
jo poje malo po svoje in dodaja ali odvzema kitice. 
 

5. Pesem prepiši v zvezek za SLJ in se jo nauči peti. 
  

6. Vsako kitico opremi z risbo ali piktogramom, ki ti bo pomagal, da si boš pesem hitreje 
zapomnil.  
 

Verjetno boš ob prvi kitici narisal trto, ob drugi list, nato grozd, škaf… 
 

 

 

 

 


