
DELO NA DALJAVO 

5.TEDEN 

(od 14. 4. 2020 do 17. 3. 2020) 

Pozdravljeni. Spet je pred nami nov teden. Vikend je bil praznično 

obarvan in upam, da ste ga preživeli lepo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ta teden se bomo spet kaj novega naučili in se preizkusili v 

eksperimentiranju. 

Z učiteljico Zdenko veselo prebirava vaše poslane naloge. Še vedno 

velja, da če se pojavi dilema ali vprašanje, pošljete sporočilo. 

Vreme nas še vedno razvaja. Upam, da se kmalu vrnemo in sedemo v 

šolske klopi. 

Ne pozabite nase, migajte, pojdite v naravo! 

                

 



 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Pri naravoslovju in tehniki bomo še vedno govorili o SNOVEH. 

Pogledali bomo kako snovi shranjujemo in ponovili o lastnostih snovi in 

kako se le te spreminjajo..  

1. V delovnem zvezku na strani 66 preberi zapis v modrem okvirju. 

Reši nalogo na tej strani. 

Preberi rumen okvir MORAM VEDETI. 

2. Sledi zapis v zvezek. 

 

SHRANJEVANJE SNOVI 

 

VRSTA SNOVI VRSTA EMLBALAŽE 
TRDNE SNOVI Plastične snovi, škatle, vreče, 

papir, stiropor 
TEKOČINE Plastenke, steklenice, sodi, 

cisterne, pretakamo po ceveh 
PLINASTE SNOVI Jeklenke, vodimo jih po 

plinovodih 
 

 
3. V delovnem zvezku na strani 67 najprej preberi zapis v modrem 

okvirju. 

Na spletni strani Radovednih pet pojdi na zavihek LASTNOSTI SNOVI 

SE LAHKO SPREMINJAJO (imaš prikazano spodaj na fotografiji). 



 

Oglej si posnetek. 

4. Sledi zapis v zvezek. 

LASTNOSTI SNOVI SE LAHKO SPREMINJAJO 

 
AGREGATNO STANJE 

 

 

     PLINASTO                            TEKOČE                       TRDNO 

 

       izhlapevanje                                 utekočinjanje 

  taljenje        zmrzovanje 

 



V delovnem zvezku na strani 67, reši nalogo 1. 

 Zate imam še eno nalogo. V naslednjem tednu opravi eden od poskusov 

(lahko oba), ki sta opisana na straneh 68 in 69 v delovnem zvezku. 

 

 

 

 

 Svoje ugotovitve zapiši, lahko jih tudi dokumentiraš s kakšno fotografijo 

in pošlješ preko elektronskega sporočila. 

 



 DRUŽBA 

 

Pri družbi bomo spoznali razliko med obrtjo in industrijo. 

1. Najprej si oglejte drsnice na povezavi Radovednih pet (fotografija 

spodaj za pomoč). Oglejte si drsnice 7, 8, 9, 10 in 11. 

 

 

2. ZAPIS V ZVEZEK  

 

OBRT IN INDUSTRIJA 

 

Nekoč so doma izdelali vse, kar so potrebovali. Tisti, ki so bili spretnejši, 

so izdelali več in te izdelke prodajali. To so bili OBRTNIKI (čevljarji, zlatarji, 

lončarji, mlinarji, krojači, urarji, svečarji, čipkarji…) Vse se je izdelovalo 

ročno in zato je bilo izdelkov manj, bili so dražji. 

 

INDUSTRIJA je dejavnost, pri kateri s pomočjo strojev izdelujejo različne 

izdelke. Pri izdelavi posameznega izdelka sodeluje veliko delavcev 

različnih poklicev in vsak opravlja samo določen del naloge. Izdelajo veliko 

enakih izdelkov za nizko ceno (tekstilna, lesna, prehrambena, 

avtomobilska, kemijska, papirna…). 

 

 



 

STORITVENE DEJAVNOSTI 

Opravljajo določene storitve ter nam posredujejo pridelke in izdelke 

(ne ustvarjajo izdelkov in ne pridelujejo pridelkov). 

 

JAVNE SLUŽBE 

(skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev) 

 

 

storitve, ki jih plačamo  

(pitna voda, elektrika, odvoz smeti)          

storitve, za katere zagotavljajo 

denar država in občine (vrtci, šole, 

zdravstveni domovi, knjižnice, 

muzeji…) 

 

 

3. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 78, 79 in 80. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 SLOVENŠČINA 

Pri slovenščini bomo obravnavali zahvalo. 

1. Oglej si PowerPoint ZAHVALA (vklopi zvok). 

2. Sledi zapis v zvezek. 

 

ZAHVALA 

Z zahvalo izrekamo svojo hvaležnost za kaj, kar je kdo naredil za 

nas. Izrečemo jo prijazno in spoštljivo. 

Izrekamo jo na različne načine: 

- Hvala. 

- Hvala lepa. 

- Najlepša hvala. 

- Zahvaljujem se. 

- Iskrena hvala. 

- Rad bi se zahvalil. 

Neuradno zahvalo napišemo, kadar se pisno zahvaljujemo 

sorodnikom, prijateljem, znancem, sošolcem. 

Pisna zahvala ima pet delov, tako kot pisna prošnja. 

 

3. Reši naloge v DZ na straneh 82-87. 

Nalogo 5, na strani 86 pošlji preko elektronskega sporočila ali kot 

fotografijo. 

 KNJIŽEVNOST 

Še vedno z učiteljico Zdenko pričakujeva zapise bralne značke in 

zapis domačega branja. Kar pogumno. Izbiraj knjige iz domače 

knjižnice. V priponki vam pošiljam knjigi UČITELJICA in TU BLIZU 

ŽIVI DEKLICA, ki ju lahko preberete za zadnje domače branje (tisti, ki 

nimate knjige), drugače jo lahko uporabite pri bralni znački. 

 

 



 MATEMATIKA 

Pri matematiki se bomo posvetili novi snovi in to je MERJENJE MASE. 

Zelo sem se razpisala, saj je to snov, kjer je potrebno več razlage. 

Delajte počasi in po korakih, kot je zapisano spodaj. 

1. IGRAJMO SE TEHTANJE 
Pripravi si različne predmete, živila,…   in zvezek, kamor boš meritve zapisal/a. 
Najprej zapiši velik naslov MERJENJE MASE. 
Poišči tudi nekaj embalaže, na kateri so enote za maso (g, dag, kg)! 
Najprej s težkanjem oceni, koliko tehta živilo, predmet.  Oceno zapiši. 
Sedaj pa vzemi  tehtnico in živilo stehtaj.  
 
 2. TEHTANJE 

Nato si nariši tabelo kot kaže spodaj. 
Primer: 

 ocena 
Meritev (prepiši točno tako, 
kot kaže tehtnica)! 

1.      Jabolko 100 g 150 g 

2.      Moka  1 kg 1000 g 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Si se z ocenjevanjem približal resnični masi? 
Kaj je najtežje? Kaj je najlažje? 
Uredi stehtane predmete po masi  od najlažjega do najtežjega in jih zapiši.  

 
V zvezek zapiši spodnjo tabelo: 

 
ENOTE ZA MERJENJE MASE 

gram g 

dekagram dag 

kilogram kg 

tona t 

 

 

 



MERSKO ŠTEVILO                   MERSKA ENOTA 
             

                             
 
                          10                                           g 
 

 

Uporabljal si tehtnico, ki jo imate doma in zapisal, koliko tehtajo predmeti, živila. 

Sedaj bomo spoznali, kaj tehta približno 1g, 1 dag, 1 kg in 1 tono. Naučili pa se bomo 

tudi pretvarjanja. 

Kaj tehta približno 1 g, 1 dag, 1kg, 1 tono? Razmisli, nato pa poglej v delovnem 

zvezku, na straneh 14, 16 in 18, kjer imaš predstavljeno.  

POZOR: uporabljamo 4. del. 

Zanimivo, kajne? Upam, da si boš tako lažje predstavljal. 

Sedaj pa sledi pretvarjanje merskih enot. Pozorno si poglej VIDEO razlago 

https://drive.google.com/file/d/16Vk8lvEYSYmzWLgbIJUf04d73lzquC2c/view 

Potem pa naredi zapis v zvezek. 

V zvezek napiši naslov PRETVARJANJE 

Nato si nariši tabelo tako, kot kaže slika. Bodi pozoren na število stolpcev in da je res 

pravi razmak med njimi. 

Tabelo in spodnji zapis prepiši v zvezek. 

 

t     kg  dag g 

1 0 0 0    

      1 0 0 0 

         1 0 

 

Osnovna merska enota za merjenje mase je kilogram (kg). Ostale merske enote so: 

gram (g), dekagram (dag) in tona (t).  

Gram je tisočkrat lažji od kilograma, tona je tisočkrat težja od kilograma. 

1t = 1000kg 

1kg = 100dag = 1000g 

1dag = 10g 

https://drive.google.com/file/d/16Vk8lvEYSYmzWLgbIJUf04d73lzquC2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Vk8lvEYSYmzWLgbIJUf04d73lzquC2c/view


V zvezek zapiši spodnje naloge in jih izračunaj.  

1. naloga 

3 t = ____________kg 

15kg = ___________dag 

2 kg = ____________ dag 

7 kg = ____________g 

20dag =___________g 

5 dag =____________g 

 

 

 

2. naloga 

 

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

3 dag =_________ g 6 t  = _______ kg 2056 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 

 

3. naloga 

Lara je kupila 3 kozarce majoneze. V vsakem kozarcu je bilo 25 dag majoneze. Za 

pripravo francoske solate je porabila 735 g majoneze. Koliko majoneze ji je ostalo? 

 

Predno začneš reševati v delovnem zvezku, naj te spomnim: 

Vedno si pretvori enote v najmanjšo. Torej, če imaš različne enote pri 

računanju, pretvoriš v tisto, ki je najmanjša. 

Primer:  



 

 

In še ena naloga za uvod. 

 

 

 

 

 



 Reši naloge v delovnem zvezku na straneh od 14 do 18.  

Dodatna razlaga in naloge so na spodnji povezavi 

 

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

 

 GLASBENA VZGOJA 

Ponovi pesmi in snov, ki smo jo predelali.  

Za zabavo ti pošiljam zabavno priredbo KARANTENA RAP (Karantena 

rap - Sanchy Dogg a.k.a. Sanja P.P.), ki ga je posnela naša pevka Sanja 

Poljšak Pesan, ki je prav tako učiteljica.  

Zamigaj!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ  

Pogumne izzovem, da posnamejo svoj rap hit.  

Vsakega posnetka bom vesela! 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat4/555/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ


 LIKOVNA VZGOJA 

GRAFIT -  je risba, napis ali slika   na javni površini (največkrat na zidu) narejen 

s kredo, ogljem ali sprejem. Grafit je tipičen za velika mesta in pogosto 

vsebuje uporniški odnos do razmer v državi. 

      

Navodila za ustvarjanje: 

 potrebuješ: velik bel list papirja, a4 ali a3 ali več, svinčnik, flomastre ali barvice  

 postopek: izdelaj svoj grafit (lahko tudi dva ali tri ali več …) 

 izberi si svoj napis – predloge najdeš na naslednji strani – izberi si 

enega/dva/tri (lahko tudi svojega)  

 slikovno ga dopolni, pazi da bo zapolnjen celotni format (najprej si naredi 

skico). 

 bodi izviren, ustvarjalen, poseben, unikaten.  

 ustvari svojo pisavo, svojo obliko, svojo sliko! 

 izvirni izdelki bodo krasili naš razred, ko se zopet vidimo! 

 

Nekaj tem, na katere ustvarjaš: 

 POVEZANOST  PANDEMIJA  SODELOVANJE 

 STOP 

ONESNAŽENJU 

 STOP KORONA  OSTANI DOMA 

 USTAVI SE  ŠOLA NA 

DALJAVO 

 NARAVA NE 

IZBIRA 

 IZOLACIJA  KARANTENA  COVID-19 

 UČITELJICA ME 

KLIČE! 

 RAZKUŽEVANJE  ŠOLA DOMA 

 

 

 



 ŠPORTNA VZGOJA 

 

Ta teden se bomo posvetili vajam za športno vzgojni karton.   

 

1. Preden začnete, se vedno dobro ogrejte z raznimi razteznimi vajami za 

mišice rok, nog, trebuha in zadnjice. 

 

 

 

2. Na tem naslovu si boste lahko prebrali vse o posameznih vajah športnega 

kartona: 
http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf 

 

http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf


3. Napravite si tabelo in dnevno vpisujte rezultate. Spremljajte svoj osebni 

napredek. Delajte tiste vaje, ki si jih lahko prilagodite doma. Bodite kreativni in 

iznajdljivi ter prosite za pomoč družinske člane. 

 

 

1. Telesna višina 

 

2. Telesna teža 

 

3. Dotikanje plošče z roko (čas 20 s) 

 

4. Skok v daljino z mesta 

 

5. Poligon nazaj ( meri 10 m in ima dve oviri) 

 

6. Dvigovanje trupa ( čas 60 s) 

 

7. Predklon na klopi 

 

8. Vesa v zgibi 

 

9. Tek na 60 m 

 

10. Tek na 600 m 
 

 

 

 

 

 

 


