
PETEK, 27. 3. 2020 

DOBRO JUTRO! 

Danes je PETEK!!!! Naredimo še današnje obveznosti in potem nas čaka zaslužen 

počitek (seveda, če ste med tednom opravili vse naloge….). 

  

 

SLOVENŠČINA 

Danes boš ponovil/a vse, kar si se naučil do sedaj o samostalniku.  

Včeraj sem vam razložila, kako določimo spol samostalnika. 

Preveri z nalogo v SDZ 2 str. 56 /10, 11. 

Preberi 12. nalogo. Kaj je tu posebnega? 

Aljoša je ime za fanta in dekle. Torej je v prvem primeru Aljoša moškega spola, v 

drugem pa ženskega. 

Prav tako velja za prst. Urezala sem se v prst.  Tisti prst- moški spol. 

Korenin se je držala prst. Tista prst- ženski spol. 

Določi spol samostalnikom na strani 57. 

 

Zdaj pa še rešitve naloge na str. 56 

nal. 10 

*Pravilna vprašalnica je O čem govori besedilo (se spomniš; vprašalnika o kom  velja 

samo za ljudi.  

nal. 11 

*Si v besedilu našel vse samostalnike? 

Teža – tista teža sam. ž. sp. (krajši zapis za samostalnik ženskega spola) 



Prašička- tisti prašiček- sam. m. spola (krajši zapis za moški spol) 

Grami- tisti gram- sam. m. sp. 

Spola- tisti spol- sam. m. sp.  

Samci- tisti samec- sam. m. sp.  

Živali- tista žival- sam. ž. sp. 

Pravilo- tisto pravilo- sam. sr. Sp. (krajši zapis za srednji spol) 

Oblike- tista oblika- sam ž. sp. 

Kosti- tista kost- sam. ž. sp. 

Koža- tista koža- sam ž. sp. 

Še rešitev dodatne naloge: 

 

SAMOSTALNIK SPOL 

petelin moški 

Tleh* srednji 

zrno srednji 

zrakom moški 

kmetica ženski 

krave ženski 

masla srednji 

grlo srednji 

koscem moški 

sena srednji 

krava ženski 

 

* o množiskih samostalnikih se še nismo ucili 
 

če želiš in imaš čas , lahko rešiš še neobvezno nalogo. 

Določanje spola samostalnika- lažja naloga. Klikni na spodnjo povezavo. 

http://learningapps.org/watch?v=pkbczdq5v17 

 

http://learningapps.org/watch?v=pkbczdq5v17


DODATNA NALOGA – težja naloga 

Preberi del besedila iz pripovedovalnega besedila Nezgode na kolesarskem 

izletu. Poišči v njem samostalnike, jih podčrtaj in jih napiši na ustrezno mesto 

v preglednici. 

No, nesreča res nikoli ne počiva. Ni minilo deset minut, ko je bila tu že nova 

nezgoda. Brat je očitno povozil oster predmet in zračnica njegovega kolesa je 

bila v trenutku prazna. Žalostno sem zrla vanjo, saj sem bila prepričana, da to 

pomeni konec težko pričakovanega izleta. Še sreča, da je moj očka mojster za 

vse! Iz svojega nahrbtnika potegne rezervno zračnico in jo hitro zamenja.   

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

   

   

   

   

   

   

   

   
 Rešitve dobiš v ponedeljek.☺ 

 MATEMATIKA                    

 

 

Upam, da si uspešno rešil preverjanje znanja. Napiši mi, kako ti je šlo. Vadi še naprej, tako 

kot smo se dogovorili….ena stan v Vajah. Vadi tudi poštevanko. 

Danes ponavljaj o delih celote. Naloge najdeš na spodnji povezavi. Ko odpreš stran, se ti 

prikažeta dve skodelici. V eno skodelico povlečeš zapis dela celote z ulomkom, v drugo pa 

sliko, ki predstavlja isti zapis. Sproti preveri pravilnost. V zgornji sivi vrstici se ti izpišejo 

pravilne rešitve. 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/V_glasbeni_soli/V_glasbeni_soli.htm  

Zdaj pa še nekaj novega…, pa ne teko novega, saj si se o tem učil vsako leto.  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/V_glasbeni_soli/V_glasbeni_soli.htm


LIKI IN TELESA 

Kar že veš… 

  Liki so ravne ploskve, ki imajo dve dimenziji (2D), in sicer dolžino in širino. Liki 
imajo stranice, telesa pa robove! 

Pri krogu ne govorimo o stranici, ker gre za krivo črto, še manj pa o ogliščih. Za 

črto, ki omejuje krog, lahko uporabljamo izraz krivulja ali neravna robna črta. 

 Ob konkretnem primeru (škatla za riž, zdravila…) si oglej  telesa. Vsa imajo tri 
dimenzije (3D), in sicer dolžino, širino in višino.  

 Po čem se razlikujejo okrogla in oglata telesa? 
 Oglata imajo vse mejne ploskve ravne, okrogla imajo vsaj eno mejno ploskev 

krivo. 

Na svojem modelu preštej število oglišč, robov in mejnih ploskev. Pomembno:  

liki imajo stranice, telesa pa robove. 

Odpri SDZ 3 na strani 32 in si oglej razlago. 

SDZ 3, str. 33 

Katere liki so na sliki? Skupaj jih poiščimo in vpišimo v preglednico. Ostalo 

reši sam.  

 

IME LIKA ŠTEVILO LIKOV NA 
RISBI 

ŠTEVILO STRANIC 
LIKA 

ŠTEVILO OGLIŠČ 
LIKA 

TRIKOTNIK    

KVADRAT    

PRAVOKOTNIK    

PETKOTNIK     

ŠESTKOTNIK    

KROG     

ELIPSA    

        

 

 

 

 



 
 
 

Danes  te čaka še drugi del preverjanja znanja (Verifica 2) 

V učbeniku na str. 54 reši nal. 5, na str. 55 pa nal. 7. Pri tej nalogi moraš povezati 

vprašanje (na levi) s pravilnim odgovorom na desni, vendar pa na vprašanja 2, 3, 4 

in 12 ne išči odgovora, ker te snovi nismo obravnavali.  

Vem, da si bil, bila zelo uspešna, uspešen. Bravo! 

 

 

 

ANGLEŠČINA (5.a) – petek, 26. marec, 2020 

 

Pozdravljen 5.a! Pa je že petek. Kmalu si boste lahko odpočili od napornega dela. 

Vesela bom, če mi boste napisali, kako vam gre učenje na daljavo. Je snov dovolj 

jasno in razumljivo predstavljena? Ste imeli kakšne težave? Moj elektronski naslov 

poznate, zato kar pogumno pišite. 

 

Včeraj smo opisali običajen dan. Če bi bili v šoli in bi vas prosila, da opišete svoj dan, 

bi zagotovo dobila različne opise. K povedim, ki ste jih prepisali v zvezek lahko 

dodate še kakšno drugo aktivnost (npr. play football/tennis/basketball, go cycling, go 

to music school, go to training, …). Ne pozabite pripisati ure. 

 

Ko smo že pri urah – tu so rešitve včerajšnje naloge: 

 

  8.00 – I's eight o'clock. 

10.15 – It's quarter past ten. 

12.30 – It's half past twelve. 

  5.45 – It's quarter to six.  



 

V zvezku imate sedaj opisan dan v 1. osebi ednine – vse povedi se začnejo z I (ker 

govorimo o sebi). Danes pa boste rešili vajo, v kateri boste opisali dan nekoga 

tretjega. Kaj se zgodi takrat? Dobro si oglej primere in povedi prepiši v zvezek: 

 

 

I have breakfast at 7o'clock.          My sister has breakfast at 6 o'clock. 

 

I go to school at 8 o'clock.                                My mum goes to work at 7 o'clock. 

 

I come home at 2 o'clock.                                My dad comes home at 4 o'clock. 

 

 

Ko govorimo o tretji osebi, glagolu dodamo končnico –s ali –es. 

 

 

Rešite nalogi 27 in 28 v DZ na str. 75. Rešitve sledijo naslednjo uro. 

 

Želim vam uspešno delo. Ostanite zdravi! 

 

 

 

HEJ, IMEJTE SE "FAJN". VIKEND JE PRED VAMI! 
 

 

 

 

 

 


