
PONEDELJEK, 18. 5.  

 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

Kajetan Kovič, KOČIJA/BERILO STR.30,31 

 

 

Naloga: 

Izdelaj plakat 

Predstavljaj si, da bi o dogodivščinah junakov iz pesmi Kočija nastala risanka. Izdelaj plakat, s 

katerim bi obiskovalce povabil v kino.  

Plakat oddaj do ponedeljka, 25.5. 2020 

 



NIT    

 

1. Oglej si poskus s svečo. Ta poskus smo delali že v šoli. 

2. Preberi in prepiši tabelsko sliko v zvezek. 

3. Preberi učno snov v učbeniku na str. 74-75.  Napiši tri vprašanja.  

 

GORENJE U/74, 75 

 

                        Za gorenje potrebujemo: 

 

 

 

     kisik           dovolj visoko temperaturo      gorivo 

 

Na stenah kozarca so nastale drobne kapljice vode. Pri gorenju nastajata ogljikov 

dioksid in vodna para. Pri gorenju se v okolje sproščata tudi toplota in svetloba.   

 

Gorijo GORLJIVE SNOVI (les, papir, plastika, parafin-umetni vosek, bencin, kerozin, 

kurilno olje, premog, zemeljski plin ...).    

 

NEGORLJIVE SNOVI (steklo, kovina, kamen, opeka ...) ne gorijo. Uporabljamo jih za 

izdelavo kurišč, svečnikov… 



 

 

 

 

 

 

Najdlje gori sveča pod največjim kozarcem, ker je pod njim največ zraka (kisika). 

 

 



Poskus s svečo: 

      

Ogled posnetka: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html 

 

 

 

 

 

Rešitev: 

 

Tedenska naloga 

Odgovarjaj ustno (če želiš lahko odgovore tudi zapišeš). Odgovore preveri s pomočjo 

Učbenika str. 51-77.  

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html


Vprašanja za utrjevanje znanja 

  

1. Kaj je zrak? 

2. Opiši sestavo zraka (približno v %). 

3. Kaj je zračni tlak?  

4. Kako se imenuje naprava za merjenje zračnega tlaka? 

5. S katero mersko enoto merimo zračni tlak? 

6. Kaj je veter in zakaj nastane?  

7. Kaj je atmosfera?  

8. Kje je višji zračni tlak, na Triglavu ali v Kopru? 

9. Naštej povzročitelje onesnaženosti zraka!  

10. Predlagaj možne rešitve za čistejši zrak. 

11. Kaj je vetromer in vetrokaz? Kaj je vetrna vreča? 

12. Za kaj izkoriščamo veter? 

13. Naštej alternativne vire energije. 

14. Katere vrste energije poznaš?  

15. Kako se imenuje pot, po kateri kroži Zemlja okoli Sonca?  

16. Koliko časa potrebuje Zemlja za en obhod okoli Sonca?  

17. Kako imenujemo navidezno črto, ki jo ima Zemlja in okoli katere se vrti? 

18. Koliko časa traja, da se Zemlja enkrat zavrti okoli svoje osi?  

19.  Kaj je vzrok za nastanek letnih časov?  

20.  Kaj je podnebje in kaj vreme? 

21.  Kaj je ciklon in kaj anticiklon? 

22.  Kakšno vreme prinaša ciklon in kakšno anticiklon? 

23.  Kaj je recikliranje? Naštej tri korake, s katerimi pripomoremo k čistejšemu 

okolju. 

24.  Naštej obnovljive in  neobnovljive vire. 

25.  Kaj je termometer in za kaj ga uporabljamo?  

26.  Naštej vrste termometrov. 

27.  Kaj so toplotni izolatorji? Naštej jih! 

28.  Kaj so toplotni prevodniki? Naštej jih!  

29.  Kaj vse je potrebno za gorenje? 

30.  Kaj je tlenje in kaj požar? 

31. Kaj služi živalim kot toplotni izolator? 

32. Kaj je gorivo? 

33. Kaj je toplota in kaj temperatura? 

34.  Kaj je vrelišče in kaj tališče? 

35. Ali se prostornina vode v trdnem stanju (led) poveča ali zmanjša? 

36. S katero mersko enoto merimo temperaturo? 

37. Od česa je odvisna hitrost prevajanja toplote? 

38. Naštej gorljive in negorljive snovi. 

39. Kaj nastaja pri gorenju in kaj se sprošča? 

 



MATEMATIKA (tedenska naloga) 

Štirimestni deljenec, dvomestni delitelj 

Če imaš še težave pri deljenju, si  ponovno oglej posnetek razlage na 

spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPGf4nOVh8&feature=youtu.be 

 

 

1. Reši naloge v SDZ str. 21, 22 (vsak dan reši nekaj računov) 

2. Vadi za ustno ocenjevanje znanja. 

3. Reši nalogo na DL (rešuj v zvezek). 

 
 

1. Tehtnica je v ravnovesju. Koliko tehta moka? 

 

 

 

2. Reši enačbe in naredi preizkuse.  

https://www.youtube.com/watch?v=fqPGf4nOVh8&feature=youtu.be


 

a) 12 354 + x = 54 000                                    d) x + 869 = 2300 

 

b) 5587 – x = 1 780                                         e) 657 265 + 12 657 = x 

 

c) x – 342 = 879                                              f) 90 000 – x = 67 132 

 

       č) 17 387 – y = 7700                                        g) 1254 + x = 4400          

  

3. Petra mora na računalnik napisati zgodbico. Njena zgodba ima trenutno 1320 

znakov. Koliko znakov mora še napisati, da bo zgodba imela 3500 znakov?  

Nalogo reši z enačbo.  

 

4. Razlika dveh števil je 264. Odštevanec je 45. Kolikšen je zmanjševanec? 

Preveri rešitve preverjanja 

1. 

a) Kdo bo prvi prebral knjigo, če bodo brali v enakem tempu naprej? Tina 

b) Katera dva učenca sta prebrala enak del knjige?  Uroš in Katja 

c) Kateri učenec je prebral manjši del kakor Uroš in večjega kakor Mojca? Jan 

d) Kolikšen del knjige mora še prebrati Janko, da bo knjigo prebral do konca? Tri petine 

2. Načrtaj pravokotnik  z dolžino 6 cm in širino 4 cm. Označi stranice in oglišča.     Izračunaj 

obseg in ploščino. 

o = 20 cm      p=24 𝑐𝑚2 

3. Izračunaj ploščino kvadrata s stranico a = 3 cm.  

    p = 9 𝑐𝑚2 

4. Koliko meri stranica kvadrata, ki ima ploščino 25 𝑐𝑚2? 

      5 cm 

 

 

5. Reši enačbe. 

a) x ∙ 4 = 32                           b) x – 45 = 40           c) x : 42 = 18           č) 420 : x  =  60 

    x = 8                                      x = 85                       x = 756                    x = 7 

6. Izračunaj. 

x 156 307 800 292 

x . 234 36504 71 838 187 200 68 328 



 

c 3 5 7 9 

7652 : 

c 
2550, ost 2 1530, ost 2 1093, ost 1 850, ost 2 

 

7. Obkroži ( v zvezek zapiši, koliko je…) 

1

4
 pisem 

1

6
 rožic 

2

3
 knjig 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

  

 

8. Izračunaj. Prepiši račune v zvezek. 

1

2
 od 14 =_7__, ker je 14: 2=7 

1

5
 od _50 = 10, ker je 10∙5 = 50 

2

3
 od 9 =_6__, ker je 9:3∙2= 6 

5

9
 od 72 =  40, ker je 72:9∙5= 40 

 

9. Pretvori.  

3 ℓ = 30 dℓ 2 hℓ 15 ℓ = 215 ℓ 134 dℓ = 13 ℓ  4 dℓ 

5 ℓ 1 dℓ = _51 dℓ 3 hℓ 9 ℓ = 309  ℓ 305 ℓ = 3 hℓ 5 ℓ 

 

 

4 min = 240 s 17 min 4 s = 1024 s 82 s =   1 min  22 s 

3 kg = 300 dag 5 h 13 min =  313 min 105 min = _1__h 45 min  

     

10. Reši neenačbe 

 

5 + x  <  12 

  x = {0,1,2,3,4,5,6) 

 

7  >  z  +   1 

z = 0,1,2,3,4,5 

 

6 .  f < 32 

 f = 0,1,2,3, 4,5 



 

11.         Dopolni. 

1kg =__46 + 54 dag 

1m = 5cm +   95  

1h =    26 + 34 min 

12. Na črto zapisuj števila tako, da bo vsako število enako polovici predhodnega. 

80       _40______    ___20_____     __10_______       ____5_____      

  13. Če neko število pomnožiš s številom 3, dobiš zmnožek, ki je manjši ali enak številu 15.     

Napiši neenačbo. Katera števila so lahko rešitev te neenačbe.         

           x∙ 3 ≤ 15       x= 0,1,2,3,4,5 

 

  14. Razlika je 484539, zmanjševanec pa 763408. Kateri člen manjka? 

                          Napiši enačbo in jo izračunaj. 

                            

                         763 408 – x = 484 539 

                                          x = 763 408 – 484 539 

                                          x = 278 869 

 

 15.  

a) Krog, šestkotnik, kvadrat 

                                                                                                                                         

        b)    pravokotnik 

16. Preberi število,  zapiši v stolpec in odštej. 

      640 963, 9 735   

631 228 

17.  

                                                                                                                                                        

Jaka je v trgovskem centru opravil nakup.  



 

Koliko denarja je Jaka porabil za oblačila? 

 

Račun: 25,45 € + 6,79 € + 32,43 €= 64,67 € 

 

 

Odgovor: Za oblačila je porabil 64,67 €. 

Koliko denarja mu je ostalo, ko se je vrnil domov, če je imel s seboj 100 €? 

              

Račun: 64,67 € + 17,95 € = 82,62€          100 €- 82,62€ = 17,38 € 

 

Odgovor: Ostalo mu je 17,38 €. 

           8. Pretvori 

 

 

 

 

 

 

19. V preglednico vpiši ustrezen čas glede na del dneva. 

 

Ura zjutraj/ 
dopoldan 

10.00 3.00 7.00 8.00 

Ura zvečer/ 
popoldan 

22.00 15.00 19.00 20.00 

 

pulover…… 25,45 € 

majica ……   6,79 € 

hlače ……   32,43 € 

knjiga ……  17,95 € 

 

13 kg = 1300 dag 16 t 44 kg = 16044 kg 

27 dag =270 g 2 kg 9 dag = 209 dag 

875 g = 87 dag 5 g 4503 dag =45 kg 3 dag 

 



20.   Zapiši z desetiškimi enotami.  

    4020 = 4T 2D                                                       

    278 006 = 2St 7Dt 8T 6E 

21. Prvi faktor ima 7 enic in 6 desetic. Drugi faktor ima 5 desetic in 3 enice. Kolikšen 

je njun produkt? 

67 ∙ 53 

3551 

22. Sadjar je nabavil 1610 sadik. Med sajenjem je ugotovil, da je 42 sadik suhih. 

Ostale sadike je razporedil v 28 vrst. Koliko sadik je bilo v vsaki vrsti? 

V vsaki vrsti je bilo 56 sadik. 

Vsak dan vadi (3 račune) pisno deljenje z dvomestnim številom. 

 

678 : 23 = 29, ost 11            526 : 32 = 16, ost 14             654: 72= 9, ost 6 

528: 63 = 8, ost 24              379: 29 =   13, ost 2              76 : 21= 3, ost 13 

886 : 39 =  22, ost 28          777 : 7= 111                          655: 45 =14, ost 25 

 

In še rešitve matematičnega izziva 

1. a) 
1

4
        b) 

7

10
       c) 

9

7
   ali 1

2

7
 

2. a) V šolo bo prišla ob 7.55. 

 

 

b) Od doma je odšla ob 7.53.        

 

 

                               

 

 

                                                 ŠPORTNA 

Zdravo učenci! 
 
Tudi današnjo uro bomo posvetili nogometu. Kot ponavadi, se najprej dobro ogrejte. 



OGREVANJE: https://www.youtube.com/watch?v=a2-esYPABv4

 
 
Sedaj pa naredite še VAJE Z ŽOGO. Vaje si lahko prilagodite. Namesto »klobučkov« 
pa si postavite kakšen drug predmet, ki vam bo v pomoč pri izvajanju vaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTamSWHxZuc 
 

 

POZOR! 
Pri vadbi na prostem je potrebno upoštevati vsa priporočila v zvezi z boleznijo 
COVID-19! Med gibanjem na prostem vas mora obvezno spremljati odrasla oseba! 

 
Pomoč in informacije: dunja.zugelj@oskosmac.si 
 

 
 

ŽELIM TI USPEŠNO IN VARNO VADBO! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2-esYPABv4
https://www.youtube.com/watch?v=a2-esYPABv4
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