
 
Napotki za učenje na daljavo 
 
Predmet: SLJ  
Razred: 5. 
 
Če imaš možnost, si oglej spletni risani film Mala morska deklica. V zvezek zapiši nadaljevanje pravljice. 
 
Delo z berilom 
-M. Dekleva: Lenča Flenča, stran 132 
Sestavi še ti kak recept na primer za sošolko ali sošolca, učitelja ali učiteljico, starše … Izmisli si ime in učinek tvojega čudežnega zdravila. 
Zapiši ga v zvezek. 
-L. Krakar: Češnja v belem, stran 18 
Preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja, ki so v zelenem polju na koncu besedila. 
-O. Župančič: Breza in hrast, stran 92 
Preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja, ki so v zelenem polju na koncu besedila. 
 

Nauči se eno pesem na pamet (Češnja v belem ali Breza in hrast). 
 

Beri knjige za bralno značko. 
 

Predstavi svoj najljubši dogodek v knjigi, mnenje o knjigi, ilustracijo oz. kar bi rad/-a izpostavil/-a, v zvezek za slovenščino. 
 
Predmet: MAT 
Razred: 5. 
 
Utrjevanje pisnega deljenja 
 
Reši naloge v delovnem zvezku do strani 47 in v učbeniku od 87. do 89. strani. 
Utrjuj pisno deljenje z dvomestnim deliteljem.  
Si želiš še več utrjevanja? Vadi na spletni strani Interaktivne vaje. 
Pisno deljenje lahko utrjuješ tudi prek spleta Radovednih pet (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo): (1) izberi samostojni delovni 
zvezek SDZ 3. del, stran 18-25 in (2)  izberi interaktivno gradivo: poglavje 19: Pisno deljenje. 
 
Predmet: DRU 
Razred: 5. 
 
Preberi si učno snov v učbeniku Družba smo mi od strani 24 do 31. Na zemljevidu s flomastrom označi: meje, mesta, reke, hribovja, gorovja, 
gričevja, kotline in ravnine posameznih naravnih enot. Ustno reši naloge prek spleta (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo) od 
strani 34 do 41. 
Učno snov lahko utrjuješ prek spleta: Kviz o naravnih enotah, Predalpske pokrajine, Obpanonske pokrajine 
 
Predmet: NIT 
Razred: 5. 
 
Preberi si učno snov Jedilnik za človeka in Jedilnik za živali v učbeniku.  
V zvezek naredi poljubne izpiske, oporne točke … 
Na spletni strani Radovednih pet (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo) lahko raziskuješ v delovnem zvezku poglavje Hrana in 
prehranjevanje v naravi. 
Znanje lahko utrjuješ, tako da pregledaš e-predstavitev Jedilnik za človeka in rešiš e-kviz o živalih. 
 
GOS 
Razred: 5. 
 
Preberi od strani 40 do 45 v učbeniku, naredi miselna vzorca z naslovoma Naravna vlakna in Kemična vlakna, v zvezek ali na list. 
 
ŠPO 
Razred: 5. 
 
Čim več se gibajte na svežem zraku na prostem v krogu svoje družine. Pri tem upoštevajte aktualna priporočila NIJZ. Izogibajte se šolskih 
igrišč in igral, ker je uporaba prepovedana. 
 
GUM 
Razred: 5. 
 
Prepevaj pesmi, ki smo se jih letos naučili. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0j2pPqnesZQ
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html
https://www.irokus.si/
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z4lp83y81ge
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x80nenzus25
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln7ny8br8
https://sso.rokus-klett.si/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dradovednih-5%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.radovednih-pet.si%252Flogin%252Fcallback%26response_type%3Did_token%26response_mode%3Dform_post%26scope%3Dopenid%2520email%2520contact%2520school%26state%3DeyJpdiI6Iis2MkpDdkU5bWhUMVNZdnhpT0x3UXc9PSIsInZhbHVlIjoiWVM4bzg5Z3FWdXcwVFc1NThKVkd5dDBERFpNTkh4SGlsNVNYY3ltZ3hXQWxTTzhqYmREUm9IRUZjRXIzMGhJWFlXTUI1N0FkWGVrVnJqOEJRWHJlNjhhaWRSa1hyVGxlZUJjekVGbm1qNDdwcWd3bTdUbVA0WDB6RWlXVXg5Z0JWOFB6U1o3UDRyS0RpZzNkUGZ2RFFEMzR4V0xMM2hxMFZGRmJINkpIQVhCTnlES0tGVVBxUTl5aUt1S3EzNHNDNGx2amJKUDF2YTVwWm5odUFqZkszNnVxdHMxcEtqVXM5SkNrOFwvTHplM1dLRmhDY2wwY0g2SSsrS0tNMTJ4dW8iLCJtYWMiOiJjNTVlMDExMDhhYTM3MTEwMGQ0N2YwNTBkMzAzMjIzZGJmNTE5ZmE2ODE5YzJmN2Q0OTljZWM3NjgyNTExYTFkIn0%253D%26nonce%3D80beR1Il0xAhUP7o1yltthgobHgVeMvo2oTLzomt
https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=61395
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/zivali/Zivali1.htm
https://www.nijz.si/


 
LUM 
Razred: 5. 
 
Nariši ali naslikaj kar želiš na temo Slovenija se je umirila (trenutno stanje v državi).  
Lahko prikažeš, kako je zunaj, kaj delaš, kaj je drugače …  
Prepusti se svoji domišljiji in ustvarjaj. 
 
Predmet: LUM 
Razred: 5. c DE Adamičeva 
1. Dokončaj sliko družinskega portreta družine iz izbranega filma, knjige ali risanke. Navodila, da nedokončano sliko odneseš domov, si dobil 
12. 3. 2020 
2. Naslikaj sliko v hladnih barvah. Pred tem obnovi svoje znanje o toplih in hladnih barvah in mešanju osnovnih barv tako, da dobiš 
sekundarne barve (zeleno, oranžno in vijolično (npr. rdeča in modra = vijolična)). Pomagaj si z barvnim krogom, ki ga najdeš na spletu, če v 
iskalnik vtipkaš »barvni krog«. Kot motiv lahko izbereš karkoli, lahko pa si pomagaš tako, da upodobiš spodnjo predlogo 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Perunika#/media/Slika:Iris_sanguinea_2007-05-13_361.jpg). 
 
 Pri obeh nalogah uporabi svoje znanje o mešanju barv (dodajanje bele, črne, sive in mešanje čistih barv med sabo). 
 
Predmet: TJA 
Razred: 5.  
 
Vsa podrobnejša navodila in materiale za učenje angleščine dobite na spodnji povezavi. Priporočamo, da celotno povezavo kopirate v vaš 
brskalnik (google crom, mozilla firefox, internet explorer…). 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1SsPoQe2Kr6Gxl5fl3WJnhdAAZNBEcVkr?usp=sharing 
 
V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na elektronskih naslovih ime.priimek(at)oslag.si 
 
Predmet: inNEM 
Razred: 4. in 5. 
 
 
Vsa podrobnejša navodila in materiale za učenje nemščine dobite na spodnji povezavi. Priporočamo, da celotno povezavo kopirate v vaš 
brskalnik (Chrome, Mozzila, Internet Explorer).  
 
https://drive.google.com/drive/folders/10lwEZOxkGg4B0YiKeiIG9wsIQ4Z_-1pT?usp=sharing  
 
V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na elektronskih naslovih ime.priimek(at)oslag.si. 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Perunika#/media/Slika:Iris_sanguinea_2007-05-13_361.jpg
https://drive.google.com/drive/folders/1SsPoQe2Kr6Gxl5fl3WJnhdAAZNBEcVkr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10lwEZOxkGg4B0YiKeiIG9wsIQ4Z_-1pT?usp=sharing

