
DELO NA DALJAVO 

6.TEDEN 

(od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020) 

Pozdravljeni!  

Za nami je dober mesec pouka na daljavo. Menim, da smo ga odlično 

izpeljali. Pridno pošiljate vaše naloge in izdelke.  

Ta teden se bomo preizkusili malo drugače. Delo je razdeljeno po 

dnevih. Opravili bomo dnevno delo in utrjevali. Tudi kakšna domača 

naloga vam ne uide . Samo prepisovanje nam ne pomaga in moramo 

ponoviti, kar smo se naučili. 

Če kdo ne uspe narediti dnevnih nalog, naj jih dokonča naslednji dan. 

Če ti delo po dnevih ne odgovarja, delaj naloge tako kot si navajen. 

Pripravljenih je nekaj kvizov, s katerimi boste ponovili in utrdili svoje 

znanje. Na vrsto bodo prišli proti koncu tedna. Rešujte jih 

samostojno. So odlična povratna informacija nam in vam.  

Ne dvomim, da nam bo skupaj uspelo! 

Saj veste, kot pravi slovenski pregovor…vaja dela mojstra in mojster 

dela vajo. 

Hvala še enkrat vam in seveda staršem, da nam vsa stvar gladko teče. 

 

Družina je kompas, ki nas vodi. 

Je navdih, s pomočjo katerega 

lahko dosežemo višave, 

in je naše udobje, 

ko tu in tam omahnemo. 

(Brad Henry) 



 PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

Danes se bomo lotili naravoslovja, matematike in slovenščine. 

 NARAVOSLOVJE: Ta teden se bomo pogovarjali o zmeseh in njihovem 

ločevanju. 

 Najprej si oglejte pripravljen PowerPoint z naslovom ZMESI. 

 Sledi zapis v zvezek. 

 

ZMESI LAHKO LOČUJEMO 
 
V naravi prevladujejo zmesi (voda, kamnine, zrak...). 
 
Poznamo več načinov ločevanja zmesi na posamezne sestavine: 

- sejanje (ločimo večje trdne delce od manjših) 
- filtracija (ločimo trdno snov od tekoče) 
- z magnetom (ločimo iz zmesi železo) 
- odlivanje 
- izhlapevanje (soline) 
- posedanje (kava) 
- pihanje 
- prebiranje 

 
ZMES je mešanica različnih snovi. Snovi, ki so med seboj 
pomešane v zmes, imenujemo SESTAVINE. 
 
  ZMES:                                       SESTAVINE: 

             Kruh                   moka, voda, sol, kvas, maščoba 
    Mesna omaka          meso, čebula, česen, maščoba, začimbe, voda… 

 
Pri ločevanju snovi izkoriščamo razlike med delci: velikost, teža, 
gostota. 

 
 

 MATEMATIKA 

Danes bomo najprej utrdili, kar smo se prejšnji teden naučili. 

Spodnji učni list prepiši v zvezek in reši naloge.  

 

 



 

UČNI LIST 
           

           1. Pretvori. 
 

1 dag =_________ g 1 t  = _______ kg 7230 kg =___ t ____kg 

3 dag =_________ g 6 t  = _______ kg 2056 kg =___ t ____kg 

87 dag =_________ g 3 t  469 kg = _______ kg 897 kg =___ t ____kg 

54 dag =_________ g 7 t  39 kg = _______ kg 6009 kg =___ t ____kg 

   

5 t  132 kg = _______ kg 2 t  300 kg = _______ kg 200 dag =_________ kg  

56 dag =_________ g 98 dag =_________ g  2561 kg =___ t ___kg 

5007 kg =___ t ___kg 4 t  31 kg = _______ kg 8 t  8 kg = _______ kg  

3400 dag =______ kg 18 kg =______ dag 350 g =______dag 

 

 

              2. Na uteži napiši ustrezno število. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SLOVENŠČINA 

V prejšnjih tednih smo spoznali prošnjo in zahvalo.  

Danes bomo spoznali še opravičilo. 

 Najprej si oglej PowerPoint OPRAVIČILO. 

 Sledi zapis v zvezek. 

 
OPRAVIČILO 

 
 
Opravičilo izrekamo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj narobe. 
Izrekamo ga na različne načine: 
- Oprosti. 
- Opravičujem se. 
- Žal mi je. 
 
Kadar se prijateljem, sošolcem, sorodnikom, znancem ne moremo opravičiti 
ustno, napišemo neuradno opravičilo. 
 
Pisno opravičilo ima pet delov, tako kot prošnja in zahvala. 
 

 

Domača naloga  

To so naloge, ki jih opraviš na koncu. Torej, ko si naredil vse zadolžitve zgoraj. S 

tem boš snov ponovil. 

MAT: V dodatnem delovnem zvezku reši na strani 70, nalogi 1 in 2. 

NIT: Razmisli katero ločevanje bi lahko izvedel doma. Izvedi eno dejavnost in 

svoja opažanja zapiši v zvezek. Fotografije zapisa pošlji preko elektronskega 

sporočila. 

SLJ: Izberi si eno od sličic na zadnji drsnici PowerPointa, sestavi zgodbo in v 

zvezek zapiši opravičilo. 

 

Še ena naloga za ta teden: zbirajte tulce toaletnega papirja, škatlice, škatle in 

ostalo embalažo. Tudi kakšni pokrovčki bodo prišli prav. Potrebujemo za petek. 



Ne pozabite na šport. V priponki ŠPORT imate aktivnost tega tedna. Seveda pa 

se odpravite tudi v naravo (upoštevajte navodila in ukrepe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TOREK 

Danes imamo matematiko, družbo in slovenščino. 

 MATEMATIKA 

Včeraj smo ponovili pretvarjanje. Danes bomo spoznavali maso in dele celote. 

 Najprej si oglej PowerPoint MASA IN DELI CELOTE. 

 Sledi zapis v zvezek. 

MASA IN DELI CELOTE 
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Dele celote spremenimo v druge merske enote. 
 
1 kg = 100 dag = 1000 g 
 
1

2
 kg = 50 dag = 500 g 

 
1

4
 kg = 25 dag = 250 g 

 

 

 V delovnem zvezku (4. del) reši naloge na strani 20. 

 

 SLOVENŠČINA 

Danes boste reševali naloge v delovnem zvezku. 

 Najprej si preberite besedila v oblačkih pri prvi nalogi, na strani 88.  

           Rešite nalogo do konca. 



 Pri nalogi 4, na strani 90, si izberi eno od fotografij. S svojimi domačimi 

odigraj prizor, v katerem se eden opraviči drugemu. 

 Dopolni rumen okvir na strani 91. 

 Reši še nalogo 2 in 3 na straneh 92 in 93. 

 Dopolni rumen okvir DOPOLNI IN POMNI na strani 95. 

 

 DRUŽBA 

Pri družbi počasi zaključujemo s sklopom dejavnosti. 

 Najprej si oglej predstavitev PowerPoint z imenom STORITVENE 

DEJAVNOSTI. Zapis v zvezku že imaš. 

 Sedaj odpreš DZ na strani 81 in si prebereš zapis v zelenem okvirju. 

 Reši nalogi 1 in 2. 

Domača naloga  

MAT: Danes lahko rešuješ naloge preko spleta. Povezava je spodaj. 

 https://eucbeniki.sio.si/mat4/555/index5.html 

Rešuješ naloge na straneh 131, 132. Za lažje razumevanje sem pripela 

še fotografijo. 

 

 

SLJ: Za nalogo napiši opravičilo. Vsebino boš našel v DZ, na strani 94, 

naloga 4. 

DRU: Ponovi učni sklop DOMAČA POKRAJINA. Pomagaj si z miselnimi 

vzorci. 

https://eucbeniki.sio.si/mat4/555/index5.html


 SREDA 

Danes imamo naravoslovje, slovenščino in matematiko. 

Danes 22. 4. 2020 praznujemo DAN ZEMLJE.  

 NARAVOSLOVJE 

 Najprej preberi in ponovi snov, ki si jo zapisal v ponedeljek. 

 Poglej si drsnice 15 in 16 na Radovednih pet (glej fotografijo spodaj). 

 

 Reši naloge v DZ na strani 70. 

 Danes boste dobili kratko preverjanje preko elektronskih sporočil. Rešite 

kviz samostojno in ga pošljite nazaj . 

 

 MATEMATIKA 

Najprej bomo ponovili merske enote, ki smo se jih letos že naučili. 

 Izdelaj si kartončke, kamor zapišeš pretvarjanje za DOLŽINO, 

PROSTORNINO in MASO. Pomagaj si z zapisi v zvezku. 

Primer: 

 

 

 Naloge iz učnega lista prepiši v zvezek in reši. Če ti je težko, si pomagaj s 

kartončki. 



 

UČNI LIST 

1. Pretvori. 

5 ℓ = ___ dℓ 2 ℓ 8 dℓ = ___ dℓ 238 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

32 ℓ = _____ dℓ 4 ℓ = ___ dℓ 4108 ℓ = ___ hℓ ____ ℓ 

90 dℓ = ___ ℓ 401 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 150 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

200 dℓ = ___ ℓ 7 hℓ = _____ ℓ 12 hℓ 36 ℓ  = ____ ℓ 

 

2. Pretvori. 

260 g = _____ dag 600 dag = ____ kg 

89 g = ____ dag ____ g 543 dag = ____ kg ____ dag 

5 t = _______ kg 4 t 263 kg = _______ kg 

6 t 500 kg = _____ kg 7 t 20 kg = _______ kg 

 

3. Pretvori. 

54 mm = ___ cm ___ mm 206 dm = ___ m ___ dm 

82 mm = ___ cm ___ mm 95 cm = ___ dm ___ cm 

2068 m = ___ km ____ m 4036 m = ___ km ____ m 

4036 m = ___ km ____ m 1059 m = ___ km ____ m 

 

Sedaj smo se pošteno namučili s pretvarjanjem. In to v različnih merskih 

enotah. 

 SLOVENŠČINA 

Pri slovenščini se bomo še vedno ukvarjali z opravičilom. 

Spodaj imate učni list, ki ga rešite v zvezek. 

 

 



 

1. Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 

a) Iz česa lahko razbereš, da gre v besedilu za opravičilo?  

b) V kakšni obliki je opravičilo zapisano? Kdo se je opravičil komu?  

c) Zakaj Tamara ne more v Piran?  

č) Kaj bi lahko zapisali v razdelek »Zadeva«?  

d) Katere sestavine opravičila najdeš v zgornjem besedilu?  

 

2. Poišči nepravilne trditve in jih pravilno zapiši v zvezek.  

a) Z besedo oprostite  se opravičimo odrasli osebi oz. osebi, ki je ne poznamo.  

b) Opravičilo iz prejšnje naloge bi sporočevalec lahko poslal po pošti. 

c) V opravičilu napišemo nagovor, ker je to vljudno.  

d) Po nagovoru napišemo besedilo, ki vsebuje opravičilo in utemeljitev. 

e) V opravičilu navadno izrečemo tudi obžalovanje.  

f) Na koncu opravičila napišemo pozdrav. 

g) Pod opravičilo se ni treba podpisati.  

 



3. Sestrična te je že pred enim mesecem povabila na praznovanje svojega rojstnega dne, ki 

bo prihodnji petek ob 17. uri. Ti ne boš mogel/a priti, ker imate celodnevni športni dan in 

se vrneš šele zvečer. To ji želiš sporočiti po elektronski pošti. Opravičilo zapiši v zvezek.  

 

Domača naloga  

Da se vrnem na začetek dneva.  

22. april se kot dan Zemlje na svetovni ravni letos praznuje že 50. leto zapored.  

 

V petek bomo imeli tehniški dan, ki bo vsekakor ekološko obarvan. 

 Za domačo nalogo ponovi učni sklop SVET SNOVI (voda, elektrika, 

magneti, snovi). Lahko si pomagaš tako, da narediš miselne vzorce. 

 Pojdi v naravo, poglej kako se prebuja. Lahko narediš kakšno fotografijo 

in jo pošlješ. Ob tem zapoj pesmi, ki smo se jih učili pri glasbeni 

umetnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ČETRTEK 

Danes bomo imeli družbo, matematiko in slovenščino. 

 SLOVENŠČINA 

Danes boste rešili kratko preverjanje bralnega razumevanja. Kviz vam pošljem 

preko elektronskega sporočila.  

Ker je danes SVETOVNI DAN KNJIGE, nameni eno uro branju. Bereš lahko 

poljubne knjige. Izkoristi to in zaključi bralno značko . 

 MATEMATIKA 

Pri matematiki bomo še naprej utrjevali učno snov. Smo že pravi mojstri 

pretvarjanja. Ne pozabimo pa na pisno množenje. Spodaj imate učni list. Naloge 

prepišite v zvezek in jih rešite. 

UČNI LIST (pisno množenje, pretvarjanje, geometrijski liki in telesa) 

1. Zmnoži. 

      4 1 2 ∙ 2                2 0 4 ∙ 4             3 2 0 ∙ 3                2 4 8 ∙ 4   

 

7 2 5 5 ∙ 1            1 4 0 8 ∙ 5              1 0 0 6 ∙ 9              1 5 9 0 ∙ 6 

 

765 ∙ 10                317 ∙ 30                497 ∙ 20             143 ∙ 60 

 

2. Reši nalogo. 

Kolikšen je zmnožek, če je množenec največje trimestno število, množitelj pa 

največje enomestno sodo število? 

3. Reši besedilno nalogo.                                                                                                                     

Anže vsak dan prekolesari povprečno 79 km.  

Koliko km prevozi v enem tednu, če v nedeljo počiva? 

Koliko km bi prevozil v mesecu aprilu, če bi treniral vsak dan? 

 

 



4. Pretvori in seštej oziroma odštej. 

7 hℓ – 70 ℓ = _____________________ = ______ ℓ 

4 hℓ 65 ℓ + 240 ℓ = ________________ = ______ ℓ 

12 hℓ + 720 ℓ = ___________________ = ______ ℓ 

 

5. Na črte napiši, katero telo je opisano. 

Ima 2 okrogli skladni mejni ploskvi. _________________ 

Vseh 6 mejnih ploskev je kvadratnih. _________________ 

Nasprotni mejni ploskvi sta skladni. Ima 8 oglišč. Ni kocka. _________ 

Ima 1 okroglo mejno ploskev. Spominja na kornet. ______________ 

Nima ne robov ne oglišč. _________________ 

Ima 1 kvadratno in 4 trikotne mejne ploskve. _________________ 

6. Pravilno označi lika in zapiši dolžine njunih stranic.   

 

    

 a = ……………………               a = ……………………                                                                    

 b = …………………… 

 

V petek ti preko elektronskega sporočila pošljem rešitve nalog, da jih boš lahko 

pregledal. 

 

 

 

Sta oba lika 

pravokotnika 

ali sta oba 

kvadrata? 



 DRUŽBA 

Pri družbi bomo prav tako naredili kratko preverjanje. Kviz vam pošljem preko 

elektronskega sporočila. 

Danes bomo tudi končali z delom učnega sklopa DEJAVNOSTI. 

Najprej si oglejte predstavitev preko Radovednih pet. Ogledate si drsnico 10 

(JAVNE SLUŽBE) in drsnico 11 (IZOBRAZBO PRIDOBIMO S ŠOLANJEM). 

  

 

 Reši naloge v DZ na straneh 82, 83 in 84. 

 

Domača naloga  

Danes posebne domače naloge ni. 

Tvoja skrb je, da ponoviš snov tega tedna. 

 

 

 

 

 

 



 PETEK 

Danes imamo tehniški dan. Združili bomo naravoslovje in tehniko ter likovno 

umetnost. Najprej se bomo naučili ali bolje rečeno ponovili o ločevanju 

odpadkov. 

 NARAVOSLOVJE  

 

 Oglejte si drsnico 17 na Radovednih pet. 

 
 

 

 Sledi zapis v zvezek. 

 

LOČEVANJE ODPADKOV 
 

1. LOČEVANJE ODPADKOV 

EKOLOŠKI OTOK: papir, embalaža (kartonasta 
embalaža, plastenke, pločevinke), biološki 
odpadki, steklo, ostali odpadki. 
ZBIRNI CENTER: nevarni odpadki (zdravila, 
baterije), električni in elektronski aparati, kosovni 
odpadki, tekstil… 



2. RECIKLIRANJE je predelava že uporabljenih 

odpadnih snovi v uporabne predmete. 

 

 
 

 

 Rešite naloge v DZ na straneh71 in 72. 

 Sedaj pa sledi še zabavni del. 

Tehniški dan: MESTO IZ ODPADNE EMBALAŽE 

Potrebujete: lepilo, odpadno embalažo, tempera barvice, barvni odpadni papir, 

škarje, svinčnik, ravnilo. Uporabi kar imaš doma.  

Že na začetku tedna sem vam naročila, da zbirajte tulce toaletnega papirja, 

škatlice in kaj podobnega.  

Potrebovali boste tudi lepenko v velikosti risalnega lista za podlago. Če nimate 

lepenke, lahko vzamete tudi kaj drugega.  

Da boste škatlice lažje barvali, jih na eni strani odlepite, obrnite, da bodo bele 

in zopet zlepite. Lahko jih pa tudi oblepite z barvnim odpadnim papirjem, če ga 

imate.  

Za delo imate na voljo pet šolskih ur. 

Časa je dovolj, le organizirati se morate. Izdelek mora biti na koncu tudi 

pobarvan.  

Fotografirajte ga in mi ga pošljite.  

 

Kriteriji uspešnosti: 

- na podlagi, velikost risalnega lista, bom zgradil/a ulico ali manjše naselje, 

- skozi naselje bo peljala cesta, 



- na cesti bo vsaj eno vozilo, 

- če bo čas, lahko na cesto dodam tudi kakšen prometni zank, ali druge cestne 

označbe, 

- zgradbe, drevesa bodo različnih oblik in velikosti, 

- vse zgradbe bodo na podlago dobro pritrjene, 

- izdelek, maketa, bo lično pobarvan, 

- izdelek bom končal v petih šolskih urah. 

Če imate še kakšno vprašanje, napišite. 

Držim pesti, da vam uspe in komaj čakam, da bom videla vaše izdelke. 

 

 

 

 

 

*Sedaj pa si boste lahko odpočili in oddahnili od šolskega dela za en 

teden. Z učiteljico Zdenko vam želiva čudovit teden. Preživite ga v miru s 

svojimi bližnjimi. 

Lep pozdrav! 

 

 

 

 

 


