
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: torek, 5. 5. 2020 

Preden začnete z delom, naj vas spomnim na ustno ocenjevanje matematike, ki bo 

potekalo 1 na 1 preko Vibra – snemanje. 

četrtek – 2 učenca (Neža, Ines – prvi dve v redovalnici + Petra – sva se že dogovorili) 

petek – 3 učenci (preostali trije) 

Danes bomo začeli z obravnavo novega poglavja 

Napiši naslov: PLOŠČINA  

Za boljšo predstavo – lažje razumevanje, si oglej posnetek do 3´38˝: 
https://www.youtube.com/watch?v=O5CyeokkTOs 

Zapiši – nariši spodnjo razlago. 

Ploščina je v geometriji mera za velikost geometrijskega lika (pravokotnika, kvadrata,…). 

MERIMO JO PRI LIKIH, KI IMAJO DOLŽINO IN ŠIRINO. 

Enota za merjenje ploščine je enotski kvadratek - to je kvadrat, ki ima za stranico 1 dolžinsko 

enoto.  

 - enotski kvadratek (npr.: ploščica v kopalnici, kuhinji, na hodniku,…) 

 

PLOŠČINA LIKA JE ŠTEVILO, KI NAM POVE, KOLIKO ENOTSKIH KVADRATKOV 

POPOLNOMA PREKRIJE DANI - večji LIK. 

 

Ugotovimo, da večji KVADRAT, ki je razdeljen na 25 

enakih majhnih kvadratkov – ENOTSKIH KVADRATKOV 

lahko  

PREKRIJEMO S 25 MALIMI KVADRATKI 

(enotami za merjenje ploščine).  

Ploščina velikega kvadrata je 25 malih – 

ENOTSKIH KVADRATKOV. 

 

 

UGOTOVITEV: Kvadrat s stranicama 5 dolžinskih enot – enotskih kock lahko 

torej prekrijemo s: 

5 kock  ∙  5 kock = 25 KOCK 

     

     

     

     

     

5 kvadratkov 

5 

k

v

a

d

r

a

t

k

o

v 

https://www.youtube.com/watch?v=O5CyeokkTOs
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_(geometrija)


PLOŠČINAKVADRATA je 25 kvadratkov = enotskih kock. 

 

Reši naloge v DZ/72 – 75. 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek zapiši: torek, 5. 5. 2020 

Danes bomo nadaljevali s poglavjem Iz rok v usta in naprej 
 

1. naslov:  
KAJ SE DOGAJA S HRANO 
NA POTI SKOZI TELO – 

učbenik, str. 66 
 

Preberi besedilo v učbeniku. 

Verjetno se še veliko spomniš iz 4. 

razreda. K vsakemu delu 

prebavne poti zapiši, kar veš oz. 

kar si prebral v učbeniku (vsak 1 

stavek). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VLAKNINE se nahajajo v  ______________ in _________________. Njihova NALOGA JE 

______________________________________________________. 

 
2. naslov: 

KAJ IN KOLIKO POJESTI – učbenik, str. 67 
 
 

Prebiraj besedilo in odgovori na vprašanja s celim stavkom. 
 
1. Kdaj lahko rečemo, da jemo zdravo in kaj s takim načinom zagotovimo našemu telesu? 

2. Zapiši pregovor, ki govori o zdravem načinu prehranjevanja. 

3. Od česa je odvisno koliko in kakšno hrano kdo potrebuje?  

4. Kaj morajo jesti športniki in ljudje, ki opravljajo težka dela? Razloži. 

5. Kakšno hrano morajo jesti otroci? Razloži. 

6. Kaj pa starejši ljudje? Zakaj? 

7. Razloži, kako sta povezana velikost bitja (človek, žival) in količina hrane. 

 
3. naslov: 

KO JE HRANE PREMALO ALI PREVEČ – učbenik, str. 68 
 
Preberi poglavje v učbeniku. Predstavi ga na tvoj način.  

Ko boš pripravil predstavitev, jo pošlji v skupino 5. razred.  

S tem načinom dela predvsem želim, da začutite, kako zelo različni smo si – različni tipi ljudi 

(slušni, vidni, tipni,…) in na koliko različnih načinov pristopamo k učenju. 

 

ŠPORT 

Ta teden imate pri športni vzgoji 3. naloge – za vsak dan, ko je šport na urniku, eno nalogo. 

Ker mi v vseh tednih niste poslali skoraj nobenega dokazila (pohvala Maksu in njegovi 
družini za poslan material) o opravljenih nalogah, vas le stežka ocenim. Zato sem se 

odločila za spodnjo nalogo, za katero boste dobili oceno, pridobljeno na drugačen 

način. 

Nalogo boste oddali najkasneje do ponedeljka, 11. 5. 2020 na šolski spletni 
naslov. Za nasvete in tehnično pomoč sem vam na voljo. 



MASTERCHEF ŠPORTNIK 

 

 

Pred vami je izziv MasterChef špornik. Namesto kuhanja se bomo igrali s športom. 

1. NALOGA - torek 

Izberi si 3 športne pripomočke  in z njimi ustvari čim več različnih vaj (vaje za moč – vsaj 3 

različne vaje, tekalne vaje – vsaj 3 različne vaje, igra za sprostitev – vsaj 3 različne vaje, 

metanje, zadevanje cilja – 3 različni načini). Lahko delaš samo z enim pripomočkom ali pa 

jih kombiniraš po dva ali tri. Domišljija nima meja. Uporabi čim več naravnih materialov 

in pripomočkov. 

Vsak sklop – skupino vaj poimenuj in potem še vsako od treh vaj. Vsako 

vajo na kratko opiši – predstavi, kako se jo pravilno izvaja. K vsaki skupini 

dodaj 1 sliko, na kateri vajo predstavljaš. 

Npr. (primer je šaljiv – samo toliko, da boste lažje razumeli):  

1. SKLOP: SMEJALNE VAJE (z njimi krepimo obrazne mišice, trebušne in 

podaljšujemo življenje) 

 

- 1. vaja: SMEH (Smeh je izrazno vedenje človeka, ki se običajno pojavi 

kot odziv na komično ali razvedrilno situacijo, vir: Wikipedija) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

 

- 2. vaja: REŽANJE (Iz kuhinje se je slišalo glasno režanje.) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

 

- 3. vaja: KROHOTANJE (razlaga) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek


 

2. NALOGA - sreda 

 

Izberi si 4 rekvizite, ki niso športni, ampak jih najdeš v stanovanju (Previdno pri izbiri, da 

ne pride do nesreče, ne izbiraj nevarnih predmetov in takih, ki se lahko razbijejo).   

Vsak rekvizit nariši, fotografiraj, poimenuj in za vsakega pripravi 3 različne vaje in jih 

poimenuj. Vaje tudi izvedi in dodaj fotografijo izvedbe. 

 

3. NALOGA  - četrtek                                

mistery box (skrivnostna škatla) 

Prosi družinskega člana naj ti po svoji izbiri pripravi 5 rekvizitov (športnih in nešportnih). Ko boš 

imel pripravljene, pripravi za vsak rekvizit vsaj 2 vaji.  

3. Nalogo predstavi na tebi najljubši način. Ne pozabi na material, ki ga boš poslal. 

 

 



 

 


