
 

MATEMATIKA 
 

UČNA ENOTA: ČAS 
 

DATUM: PETEK, 20. 3. 2020 
 

                                                    POTEK DELA 
 
1. V SDZ/2 na strani 99 natančno preberi razlago o času.  

2. Posebnost pozornost nameni pretvorbi ur v minute in sekunde. 

3. V zvezek zapiši naslov Čas. 

4. Spodnji zapis prepiši v zvezek. 

1 leto = 365 dni (prestopno leto = 366 dni) = 12 mesecev 

1 mesec = 30 ali 31 dni (februar 28 ali 29 dni) 

1 teden = 7 dni 

1 dan = 24 ur 

1 h = 60 min 

1 min = 60 s 

1 h = 60 • 60s = 3600 s   

23 min = 23 • 60 s = 1380 s 

126 min = 2 h 6 min  

126 min = 126 • 60 s = 7560 s 

 

5. Reši naloge v SDZ/2 na strani 99, 100, 101, 102 in 103. 

    
Na spodnji povezavi preveri rešitve.  
https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5 
 
      

6. Prepričana sem, da poznaš na uro. Pa se malo pozabavaj.  
 

https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=xpn1b1sc&s=o1icei 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=xpn1b1sc&s=o1icei


 



ITALIJANŠČINA, 20.3.2020 

Petek 5.a, 5.b 

Glasno beri, ponavljaj učb. str. 49 nal. 6, str. 48-cela stran, del. 

zvezek str. 23 nal. 4. 

 



5. A – ŠPO 
 
OGREVANJE – med spodnjimi vajami za ogrevanje si jih izberi 10 in vsako ponavljaj 

30 sekund. Tako imaš 5 minut ogrevanja. Vaje izvajaj aktivno, ker se ti mora srčni 
utrip dvigniti. Pazi na varnost! 
 

 
 



GIMNASTIČNE VAJE – na spodnjih slikah imaš statične raztezne vaje, vsako ponovi 

vsaj 10x in dodaj še nekaj razgibalnih vaj za trup, ki jih delamo v šoli (kroženje s 
telesom, kroženje z boki, predklon-zaklon in odklon). 
 

 
 

Po končanem ogrevanju naredi še pet vaj za moč, vsako ponovi 15 krat. Pomagaj si 
s spodnjimi slikami 
 
VAJE ZA MOČ: 

 
 

GLAVNI DEL 
 

Pripravi si poligon in izvajaj spodaj naštete vaje. Na tla si postavi 8 predmetov (plišasta 
igrača, nogavice, pločevinka...) v ravni črti, med katerimi mora biti en meter razdalje. Vaje, ki 
jih moraš izvajati v gibanju delaj okoli predmetov (slalom) v obe smeri (tja in nazaj). 



Potreboval boš žogo, v primeru, da je nimaš si lahko pomagaš z žogo iz odpadnega papirja, 
s plišasto igračo, povštrom.. 
 
Vaje se lahko izvajajo tudi na prostem vendar prosim upoštevaj spodnje opozorilo. 
 

OPOZORILO! 
 

V primeru, da se odločite za izvajanje vaj v naravi jih lahko izvajate izključno po 
predhodnem dogovoru s starši. Poleg tega morate strogo upoštevati varnostna navodila v 
zvezi z boleznijo COVID-19:  

 vadbo izvajate individualno (sami ali s starši) in ne v skupini, 

 izogibajte se stiku z ostalimi osebami (priporočena razdalja je vsaj 1,5m), 

 poskrbite za osebno higieno (umivanje rok z milom po povratku domov). 
 

 
 
VAJE Z ŽOGO: 

 Sonožni poskoki z žogo nad glavo 
 Nošenje žoge na trebuhu (v položaju mizice), z nogami naprej 
 Kotaljenje žoge okoli predmetov 
 Poskoki z žogo med koleni 
 Nošenje žoge na trebuhu (v položaju mizice), s hrbtom naprej 
 Žabji poskoki z žogo 
 Metanje žogo med hojo v zrak in lovljenje žoge 
 Vodenje žoge z roko 
 Hoja po vseh štirih naprej  
 Hoja po vseh štirih vzvratno 
 Vodenje žoge z nogo 
 
V primeru, da si bil zelo hiter lahko poligon ponoviš dvakrat. Med vajami si vzemi 20 sekund 
odmora. 
 

 
 
ZAKLJUČNI DEL: 
Ob koncu vadbe si vzemi OBVEZNO 5 minut in opravi raztezanje mišic.  
 
Viri:  

 https://www.primus-vadbe.si/skrb-za-telo-raztezne-vaje/primus-plakat-raztene-
vaje/ 

 https://www.nijz.si/ 
 

https://www.primus-vadbe.si/skrb-za-telo-raztezne-vaje/primus-plakat-raztene-vaje/
https://www.primus-vadbe.si/skrb-za-telo-raztezne-vaje/primus-plakat-raztene-vaje/


 

SLOVENŠČINA 

  UČNA ENOTA: Glasovi in črke 

  Datum: petek, 20.3. 2020 

 

Potek dela 
 
 

Danes te čakata dve zabavni nalogi:  
 

1. Ali bo cela čudovita dogodivščina enkratna? 

Tvoja naloga je, da sestaviš  zgodbo (kriminalko, recept, članek,...). Edini pogoj 
je, da se morajo začetne črke v stavku ujemati z vrstnim redom črk v 
abecedi.  Uporabiti vse črke abecede. 

  Zgodbo zapiši v zvezek in jo preberi staršem. Se že veselim branja v šoli ! 

2. Kdo bo pri pripovedovanju zgodbe najbolj spreten in ne bo uporabil 
mrtve tipke? 

Preberi krajšo zgodbo, časopisno novico, anekdoto, v kateri pa ne sme biti 
črke, ki smo jo vnaprej določili, npr. l ali f..  

           Najprej ti preberi staršem (seveda pod zgornjimi pogoji) potem pa naj to     
poskusijo še starši. Ti kontroliraj, kako dobro jim je šlo….. 

 

3. Reši še zabavno nalogo Katera črka manjka?  
 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_alphabet.htm?langua

ge=slovenian&linkback=../../../education/alphabet/index.htm 

 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_alphabet.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/alphabet/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_alphabet.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/alphabet/index.htm


ANGLEŠČINA (5.a) – petek, 20. marec, 2020 

 

Pozdravljeni, ste rešili naloge, ki ste jih dobili včeraj? Danes pošiljam rešitve ter nekaj 

novih zadolžitev. 

Ostanite zdravi! 

                                                           Učiteljica Nataša 

 

1. Rešitve vaj na delovnem listu: 

 

   Vaja 1: 1 – bones, meat, dog food      Vaja 2: 1–T, 2–F, 3–T, 4–F, 5–T, 6-F 

               2 – Dogs, Cats, Horses 

               3 -  Cats                                Vaja 3: 1 – pancake      4 - butter 

               4 -  wool                                            2 – carrot         5 - tomato 

                                                                       3 – apple          6 – onion 

 

Vaja 5: številke od zgoraj navzdol: 6, 4, 8, 10, 1, 7, 5, 2, 3, 9. 

 

2. Res je, da se v teh dneh ne smemo osebno družiti s prijatelji in sošolci, da bi ostali  

    vsi zdravi, vendar se bomo z veseljem zabavali skupaj, ko se ponovno vrnemo v  

    šolo. Zato si bomo danes pogledali, kako organiziramo rojstnodnevno zabavo. V  

    zvezek napiši naslov: 

 

 MY BIRTHDAY PARTY                 20th March, 2020   

 

    Nato prepiši vabilo na rojstnodnevno zabavo iz UČ str. 73 / vaja 25a. Seveda boš  

    zamenjal podatke (Where, When, What time) s svojimi. Vabilo tudi olepšaj in nanj  

    kaj lepega nariši – tako, kot bi ga zares napisal za praznovanje rojstnega dne. 

 

3. Poleg vabila napiši naslednje povedi in jih dopolni z ustreznimi besedami v 

    angleščini: 

 

    My birthday is in __________________ (mesec).  

    I'm _________ years old. 

    At my birthday party we usually eat _____________________________________  

    and we drink ____________________________. 

    We usually play _____________________________________________________. 

 

4. Nato reši še vajo 24 v DZ str. 24. 



Želim ti uspešno delo! 


