
ŠPORT 

SKOK V DALJINO Z MESTA – ura velja tudi še za sredo, 22. 4. 2020.  

Najprej se boš dobro ogrel/a. Naredi/a boš nekaj gimnastičnih vaj s poudarkom 

na vajah za noge (počepi, sonožni poskoki, zamahi z nogo v stran, naprej, nazaj...)  

Nato si oglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=RTWvvS7DtuE 

skoka v daljino z mesta.  

Odpravi se na dvorišče in naredi vsaj 10 skokov z mesta v daljino. Dolžino skoka 

si najprej pomeri s koraki, potem pa še z metrom. Na listu si oblikuj preglednico, 

kot kaže spodnji primer:  

 Skok Meritev s koraki 

(število korakov) 

Meritev z metrom 

(zapiši mersko število 

in mersko enoto) 

1. skok   

2. skok   

3. skok   

 

MATEMATIKA 

V zvezek in delovni zvezek zapiši: 6. teden, sreda, 22. 4. 2020 

Bliža se ustno ocenjevanje. Naloge bodo podobne, kot ste jih reševali za 

ponavljanje in utrjevanje. Ocenjeni boste ustno – v živo preko Vibra. Na dan 

ocenjevanja boste vklopili kamero na telefonu in snemali svoje reševanje, ob 

katerem boste razlagali.  

Če kdo meni, da je že pripravljen, lahko pridobimo oceno že ta teden, da boš 

imel/a prave počitnice, lahko pa 1. teden po 1. majskih počitnicah. Razmisli in 

mi javi danes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTWvvS7DtuE


PREVERJANJE ZNANJA, 21. 4. 2020 

 

1. Marko živi v stolpnici, katere tloris je kvadratne oblike, stranica pa je dolga 15 

m. Janko stanuje v bloku pravokotne oblike, ki je dolg 20 m in širok 12 m. 

Manja je doma v hiši, katere obseg je 34 m, širina pa 7 m.  

 

Izračunaj obseg Markove stolpnice in Jankovega bloka ter dolžino Manjine hiše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Račun.: 

 

 

Odgovor:_________________________________________________________ 

 

 

2. Manja ima za hišo vrt v obliki kvadrata, katerega stranica je dolga 50 dm. 

Kupila je 16 m žičnate ograje. Ali bo z njo lahko ogradila vrt? Nariši skico. 

 

Račun.: 

 

 

 

Odgovor:_________________________________________________________ 

 

 

 

3. Jankovo muco je lovil sosedov pes. Trikrat sta tekla okoli Jankovega bloka. 

Koliko metrov sta pretekla? 

 

 

Nariši skice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MARKO                                       JANKO                                          MANJA 



 

4. Pred Markovo stolpnico je otroško igrišče pravokotne oblike. Njegov obseg 

je 76 m, širina pa 15 m. Koliko metrov ograje so potrebovali za stranici, ki 

omejujeta dolžino? Nariši skico. 

 

 

 

5. Deli in naredi preizkus. 

 

74853 : 26 =                               87945 : 37 =                                 787993 : 67 = 

 

 

                       126734 : 79 =                                  635241 : 93 =  

 

 

6. Število razčleni z:         

        

- Z desetiškimi enotami, 

- Z vrednostmi desetiški enot in  

- s potencami. 

 

1 215 624 

 
 

 

7. Skozi točko S načrtaj pravokotnico na vsako stranico trikotnika in jo označi. 

Daljici I AB I nariši vzporedno premico. 

Označi vse potrebno. 

                                                 C               

 

 

 

 

 

 

 

 

               A                                                               B 

 

 

 

 

 

                   X S 



8. Pretvori. 

 

5 m  2 cm =  

2 dni 3 h =  

3 dm 8 mm =  

2350 min = 

23560 m = 

 

9. Seštej in odštej na oba načina. 

 

45,69 eur, 73 eur 41 c 
 

 

SLOVENŠČINA  Znanka ali uganka 5 

V zvezek in DZ zapiši: 6. teden, sreda, 22. april, 2020 

Danes bomo nadaljevali s pravili za pisanje pisma. 

V petek ste napisali pismo – vsebina je bila pripoved o doživetju. Vsi ste 

uspešno vključili sestavine pisma:  

- Kraj, datum 

- Nagovor (Glede na vsa zapisana besedila v 4. in 5. razredu verjamem, 

da poznate razliko med nagovorom v uradnem in neuradnem besedilu.) 

- Besedilo – pripoved o doživetju, ki mora vključevati čustva, 

- Pozdrav, 

- Podpis (samo ime – neuradno pismo, ime in priimek – uradno pismo) 

Vaja: 

Napiši nagovor za: 

- URADNO PISMO _______________________________ 

- NEURADNO PISMO _____________________________ 

RAZLAGA: Prepiši jo v zvezek – P. S. (post scriptum – latinsko, pomeni 

PRIPISANO) 

P.S. uporabimo, kadar smo pismo že napisali, zapisali pozdrav in se podpisali. 

Želimo pa dodati še pomembno informacijo. 



V pismo, ki ste ga že napisali v petek,  

1. dopišite z RDEČO BARVO P.S. (spusti 1 vrstico pod podpisom in zapiši 

ob levi rob) 

2. napiši pomembno sporočilo – v vašem primeru vašim staršem  

(npr.: Draga starša. Ker vem, da se v teh težkih časih neizmerno trudita 

za nas, otroke, vaju v soboto vabim na ________________ (napiši, 

kam). 

 

                                                                                                            Kraj, datum 

 

Nagovor, ALI ! 

 

BESEDILO -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------. 

 

Lep pozdrav 

 

      Ime (neuradno besedilo) 

     ALI     Ime in priimek (uradno besedilo) 

 

 

P. S.  Draga starša. Ker vem, da se v teh težkih časih neizmerno trudita   

za nas, otroke, vaju v soboto vabim na ________________ (napiši, 

kam). 

 

Na sliki zgoraj sem vam prikazala, da moramo besedilo umakniti 1 cm od 

levega in desnega robu. 

Reši naloge v DZ/66, 67 

PRIPISANO 

BESEDILO  

UMAKNEMO 

1 CM OD  

LEVEGA ROBU 

PAPIRJA 

BESEDILO  

UMAKNEMO 

1 CM OD  

DESNEGA 

ROBU 

PAPIRJA 



DRUŽBA u/68, 69 

V zvezek in DZ zapiši: 6. teden, sreda, 22. april, 2020 

Zadnjo uro ste raziskovali še potovanje v novi vek in sodobnost. 

Če si nisi učil/a sproti, najprej ponovi, ker je to znanje zelo pomembno za 

izvedbo današnje naloge. 

V zvezek zapiši: PONOVIMO PRETEKLOST DOMAČE POKRAJINE 

 

Reši KRIŽANKO. Printanje ni potrebno, razen če želiš. Pomembno je, da znaš 

dopolniti povedi pod VODORAVNO in NAVPIČNO. Križanka in polja v njej ti 

pomagajo poiskati pravilne besede. Če vam ne bo šlo, si pomagajte med seboj. 

Rešiteve vam bom posredovala po 13.00. Spomnite me. 

 

 

PRETEKLOST NAŠE POKRAJINE 

 

Križanka je narejena po učbeniku Umek, Maja;Janša-Zorn, Olga; Družba in jaz 

2, Modrijan. 

Namenjena je končnemu ponavljanju in utrjevanju sklopa PRETEKLOST 

DOMAČE POKRAJINE (UČ str. 72-86). 

 
VODORAVNO 

4. Peč za taljenje rude.  

6. Muzejski uslužbenec z visoko izobrazbo, ki proučuje muzejske predmete in pripravlja 

razstave.  

8. Slovenska himna.  

12. Kdor je po izvoru iz istega kraja, pokrajine, države.  

14. Doba med leti 500 in 1500 našega štetja.  

15. Rimsko mesto - Ptuj.  

16. Veda o preteklosti človeštva.  

18. Doba, v kateri so se ljudje preživljali z lovom in nabiranjem sadežev.  

20. Pri nas so vladali okrog 500 let. Zapustili so veliko sledov svoje kulture.  

21. Določen dan v tednu ali letu, ko se je v mestu trgovalo.  

22. Čas, ko so pri nas vladali Rimljani.  

23. Huda nalezljiva bolezen.  

24. Slika, narejena na svež omet..  

25. Najbolj znano vedro iz Vač.  

27. "Oče" slovenske književnosti – prva slovenska knjiga.  

28. Bakrena, bronasta in železna so ….  

31. Topilnica in predelovalnica železa.  

32. Najbolj znano Valvasorjevo delo je Slava…  

33. Pojavil se je pred približno milijon leti. 



NAVPIČNO  

1. Najdaljše obdobje človeške zgodovine, ki traja do prihoda Rimljanov na naše ozemlje.  

2. Rimsko mesto - Ljubljana.  

3. Postavijo ga v spomin na dogodke, pomembne osebnosti…  

5. Nenaden izbruh in hitro širjenje nalezljive bolezni.  

7. Zgrajeni so bili na gričih, pogosto na strmih skalah…  

9. Srednjeveška prireditev, na kateri tekmuje večje število vitezov v bojnih spretnostih, 

navadno na konjih - dve besedi.  

10. Znanost, ki na osnovi izkopanin proučuje življenje in kulturo starih ljudstev.  

11. Rimljani so bili mojstri v gradnji …  

13. Običajni rimski vojak.  

15. Najstarejše orodje, ki je služilo tudi kot orožje.  

17. Ljudje, ki so živeli v naseljih, postavljenih na kolih.  

18. Znamenje, postavljeno v spomin na kugo.  

19. Ustanova, v kateri hranijo največ predmetov iz preteklosti.  

26. Strokovnjak za obnavljanje umetnin.  

29. Začeli so ga uporabljati okrog leta 500 000 pr. n. št.  

30. Obdobje po odkritju Amerike (zadnjih 500 let). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

 

Oglej si serijo Muzikajeto. Klikni tukaj 

 

V zvezek napiši naslov: Prekmurje in zapiši vse inštrumente, ki jih prepoznaš. ( 

(videl jih boš na posnetku do 40 – te sekunde.) Lahko jih tudi narišeš ali nalepiš. 

 

Prepoznaš inštrument, na katerega se igra z  dvema udarjalkama?  

Namig: C _ _ _ _ _ _. 

 

Naš zelo znan pevec in kitarist prihaja iz Prekmurja. Ga prepoznaš na posnetku?  

Kdo je to? _______________________ 

Poišči eno njegovo skladbo z inštrumentom, ki ste ga morali ugotoviti v 1. 

nalogi in mi pošlji povezavo. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/27196368

