
PETEK, 10.4.2020    VEŠ, DA JE V PONEDELJEK   

SLOVENŠČINA           PROST DAN?               
 
V prejšnji uri smo spoznali, katerim besedam rečemo pridevniki.  

Pridevniki so besede, ki jih pridenemo samostalniku Poimenujejo njihovo 

lastnost (zabaven), vrsto (lesen) in svojino (Mojčin). 

 

Primer: 

Poslušal sem zabavno melodijo. Kaj sem poslušal? Melodijo = samostalnik 

Kakšno melodijo sem poslušal? Zabavno = pridevnik 

 

Na tleh je lesen stol. Kaj je na tleh? Stol = samostalnik. 

Katere vrste stol je na tleh? Lesen = pridevnik 

 

 V razredu je Mojčina torba. Kaj je v razredu? Torba = samostalnik. 

Čigava torba je v razredu? Mojčina = pridevnik 

 

Poznamo tri vrste pridevnikov.  

Lastnostni – po katerem se vprašamo kakšen, 

Vrstni – po katerem se vprašamo kateri. 

Svojilni- po katerem se vprašamo čigav. 

Zapiši v zvezek.  

  VRSTE PRIDEVNIKOV          SDZ/70-73 

 

1. SVOJILNI 

PRIDEVNIK 

2. LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

3. VRSTNI  

PRIDEVNIK 

ČIGAV? KAKŠEN? KATERI? 

= povemo, kdo je lastnik 

predmeta oz. bitja 

= poimenujemo lastnost 

samostalnika 

= poimenujemo vrsto 

samostalnika 

(Juretov pes) Kakšne barve je (črn 

pes), oblike (ovalna 

posoda), kakšno je naše 

mnenje o predmetu, 

bitju (ubogljiv pes).  

Od kod predmet ali bitje 

izvira (nemški ovčar), 

komu ali čemu je 

namenjen (pralni stroj), 

iz katere snovi je (leseni 

stol). 

 

Naredi še nekaj vaj na spodnji povezavi. 

 
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/2_Vrste_pridevnikov.htm 

Reši naloge v SDZ str. 70,71 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/2_Vrste_pridevnikov.htm


MATEMATIKA 

 
Preverjanje znanja.  
Prepiši v zvezek in fofografiraj . Lahko pa rešuješ na listu in mi rešeno  pošlješ.   

Oddaj do srede, 15.4. 2020 
1. 

847 · 52 

 

      634 087                          

    - 158 499                         

 

x + 523 = 960  
2

5
 od 25 = ___, ker je 

________________ 

5 ℓ 4 dℓ = ___ dℓ                 472 dag =____kg ____dag 

 

2. Obkroži z zeleno barvico  
2

3
  in z modro  

3

4
  krožcev 

 

 

 
 
 

3.  Učenci 5. razreda imajo na teden 26 ur pouka. Koliko minut je to, če šolska 

ura traja 45 minut? 

 

 

4.  Razliko števil 345 in 76 pomnoži s 36. Koliko je zmnožek? 

 

5. Mama potrebuje za peko sadnega kolača 500 g različnega suhega sadja. V 

vrečkah ima pripravljene vse potrebne količine posameznega suhega sadja. 
 

 
 

Koliko dekagramov rozin si je pripravila? 

 

 

6. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika s podatki a =6 cm 2 mm, b =5 cm 

   Ne pozabi izpisati podatke in narisati skico (označi stranice in oglišča).  

 



Še rešitve nalog obsega in ploščine pravokotnika in kvadrata. 

Pravokotnik                                                          

a= 3 cm b= 4 cm o=14 cm p= 12𝑐𝑚2 

a= 2 m b= 8 m o=20 m p=16𝑚2 

a= 4 mm b= 5 mm o=18 mm p= 20𝑚𝑚2 

a= 8 km b= 6 km o=28km p=48𝑘𝑚2 

 

Kvadrat 

a= 3 cm o=12 cm p=9𝑐𝑚2 

a= 2 m o=8 m p=4 𝑚2 

a= 4 mm o= 16 mm p=16 𝑚𝑚2 

a= 8 km o=32 km p=64𝑘𝑚2 

 

 

238∙234           576∙498             678 ∙29      

    55692                  286848                       19662 

 

 
 
 
 
 
 

                                 ŠPORTNA 
 
 
Zdravo učenci! 
 
Danes bomo naredili nekaj vaj za MOČ IN KOORDINACIJO. S tem bomo izboljšali 
naše MOTORIČNE SPOSOBNOSTI.  
 
UVODNI DEL URE  - OGREVANJE IN GIMNASTIČNE VAJE 
Tokrat bo ogrevanje po vaši izbiri. Najprej delajte 3 minute vaje v gibanju (namesto 
teka) in nato opravite še kompleks gmnastičnih vaj. V primeru, da ne znate, opravite 
uvodni del kot včeraj. Poskrbite, da se res dobro ogrejete! 
 
GLAVNI DEL URE 

Sedaj pa sledite navodilom na spodnji sliki (seveda si vaje in prostore lahko 
prilagodite): 
 



 
 
Ko vaje končate, lahko sledite še VAJAM NA SPODNJI POVEZAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 
Ob tem se boste naučili še kakšno novo angleško besedo! 
 
Tako, upam, da ste uspeli narediti vse vaje. Lepo vas pozdravljam do naslednjič.  
Če želite, mi lahko pošljete kakšno vajo, ki ste si jo sami izmislili ali pa se le javite.  

 moj elektronski naslov je: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 

 

 
 

ŽELIM VAM USPEŠNO IN VARNO VADBO! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
mailto:dunja.zugelj@oskosmac.si


 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni! Kako ste reševali preverjanje? Upam, da ni bilo pretežko. Nekateri ste 

mi ga že poslali, ostali pa kar pogumno rešite in mi ga čimprej pošljite. Ko bom 

zbrala večino preverjanj, jih bom pregledala in vam jih popravljena poslala nazaj. V 

eni od ur v naslednjem tednu bomo naredili skupno analizo. 

 

Sedaj pa kar k današnji uri. Začeli bomo s 5. enoto – In town. V UČ se ta enota 

začne na str. 82.  

 

Za začetek (in da ponovimo besede, ki jih mogoče že poznate) si oglejte sliko v UČ 

str. 84 / vaja 4 in poskušajte poimenovati kar največ zgradb, ki se običajno 

nahajajo v mestu. To naredite ustno – kar pogumno in naglas.  

 

Sedaj pa prosite za pomoč starše. Na spodnji povezavi poslušajte posnetek – poiščite 

Zvočni posnetki po enotah – MY SAILS 2 NEW SB UNIT 5 ter poiščite peti posnetek: 

https://my-sails.com/ucenci     

 

Je uspelo? Sedaj pa v zvezek napišite nov naslov: 

 

                             In town                                   10th April 2020  

 

Iz UČ str. 6 / vaja 5 bomo v zvezek prepisali nove besede. Zraven pripišite slovenski 

prevod ali pa narišite sličico zgradbe (to vam bo vzelo več časa, vendar lahko 

naredite, če radi rišete). Oboje vam lahko pomaga, da si besede hitreje zapomnite: 

 

  1 – castle (grad)                                              15 - clothes shop (trgovina z 

  2 – zoo (živalski vrt)                                               oblačili)  

  3 – museum (muzej)                                        16 – pet shop (trgovina s hrano 

  4 – police station (policijska postaja)                         za hišne ljubljenčke) 

  5 -  church (cerkev)                                          17 – bank (banka) 

  6 – hotel                                                         18 – swimming pool (bazen) 

  7 – post  office (pošta)                                     19 – fire station (gasilska postaja) 

  8 – hospital (bolnica)                                        20 – library (knjižnica) 

  9 – park                                                                   

10 – school (šola)                                                 

11 – supermarket (trgovina) 

https://my-sails.com/ucenci


12 – bookshop (knjigarna) 

13 – music shop (trgovina z glasbili)  

14 – baker's (pekarna)        

bookshop – knjigarna (v njej kupimo knjige, zvezke, …) 

library – knjižnica (v njej si knjige izposodimo) 

                                                            

 

Za konec današnje ure pa samo še ena poved, ki jo prepišete in dopolnite v zvezek: 

 

In my town there is a bank, ……… (naštejte še nekaj zgradb in trgovin, ki se 

nahajajo v vašem kraju). 

 

Tako, prišli smo do konca še enega tedna 'na daljavo'. Želim vam lep konec tedna in 

vesele praznike.       

 

 

                    Še ni konec!! 

                                                          

 
 

 

 
 
Najprej ponavljaj, da boš znal opisati Tartinijev trg brez zvezka. 

Beri in poj pesem Da Mario. Beri in ponavljaj izraze na str. 57. 

Danes se boš naučil, kako nekomu povemo, kam naj gre, če nas vpraša za smer. 



Nekaj takih izrazov si podčrtal v pesmi Da Mario, odpri učbenik na str.56 in preberi 

podčrtane izraze. 

Nato obrni na str. 58. Za to nalogo potrebuješ posnetek, ki je na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=_hSwa1bkrqI 

 

Poslušaj posnetek in pod vsako sličico označi katero smer si slišal (a sinistra = na levo, a 

destra = na desno, dritto = naravnost) 

V zvezek napiši naslov Scusi, dove e' il museo?, poslušaj posnetek (verjetno bo potrebno 

večkrat poslušati) in napiši dialoge v zvezek. 

Za boljše razumevanje poslušaj še ta posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=k51KhlWZKQY 

 

 
 
 

 
 
 

Če želiš, se lahko še malo kratkočasiš…. 

 

3 D SRCE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_hSwa1bkrqI
https://www.youtube.com/watch?v=k51KhlWZKQY


 

 

 

 

 

LEPE PRAZNIKE VAM ŽELIM! 
 


