
5. r.: MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

Dragi učenci. Naloge pridno rešujete, vendar pa vas opozarjam na natančno 

UPORABO MERSKIH ENOT. Kar pozabljate nanje. 

Današnja ura bo namenjena predvsem ponavljanju in utrjevanju.  

V zvezek zapiši:  

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – pisno deljenje, obseg in ploščina 

Na Viber sem vam poslala slike iz Računanje je igra. Berite natančno in 

preverite svoje rešitve. 

• Pri računih deljenja ne pozabi na preizkus.  

• Pri nalogah z obsegom in ploščino ne pozabite na: 

o Zapis podatkov, 

o Skico (obseg – prevleci rob z rdečo, ploščina - pobarvaj ploskev z 

zeleno) 

o Formulo z rdečo  

o Uporabo ploščinskih merskih enot (cm2, dm2, m2) 

NALOGE REŠI V ZVEZEK. 

POVSOD, KJER JE POTREBNO, ZAPIŠI RAČUNE.  

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka , U/    DZ/ 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

Danes bomo začeli z obravnavo  (napiši naslov) TELEFONSKEGA IMENIKA 

Za uvod reši spodnje naloge. 

  

 

     

 

Črko pred imenom pisnega vira prepiši v polje pred opisom. Če boš črke pravilno 

vnesel, vnesla, dobiš besedo. V katerem pisnem viru lahko izveš kaj o tem? 

 

_____________________ 



 Ime pisnega vira: 

C koledar  … kako se pravilno napiše določena beseda.  

A atlas  … najnovejši članek o onesnaževanju vode. 

O telefonski imenik  … istopomenka za besedo "odmrzniti". 

O slovar  … ali v tej enciklopediji najdem kaj o zebri. 

Č leksikon  … koliko Novakov živi v našem mestu. 

E pravopis  … kakšne so prehrambene navade žirafe. 

N enciklopedija  … kaj je izumil Nikola Tesla. 

N kazalo knjige  … 
katera pomembna poglavja knjiga 

obravnava. 

N časopis  … naslov knjige, ki jo berem. 

I naslovnica  … na kateri dan pade državni praznik. 

L indeks  … politični zemljevid Maroka. 
 

 

Napiši naslove nekaterih pisnih virov: 
 

 Naslovi – pazi na veliko začetnico 

atlas  

slovar  

leksikon  

pravopis  

enciklopedija  

časopis  

 

 

 



Razlaga (prepiši jo v zvezek): 

1. Prepiši besedilo iz rumenega okvirčka – U/69 

V imeniku so naročniki razporejeni po priimkih. 

Če imajo enak priimek, so bo ABECEDNEM VRSTNEM REDU razporejena tudi 

IMENA. 

Če imajo naročniki enak priimek, enako ime, so po abecednem vrstnem redu 

razporejeni domači naslovi in nato še hišne številke. 

 

 

 

 

 

 

POZOR: Nekateri naročniki imajo dopisano tudi stopnjo izobrazbe – strokovni 

naziv: 

Npr.:  

- mag. – magister 

- Dr. – doktor, 

- Ing. – inženir… 

V zvezek s pomočjo U/68 prepiši 1 primer, kako so zapisani podatki naročnika 

v imeniku. 

Naslov: PRAVILA ZA ZAPIS TELEFONSKE ŠTEVILKE 

Snov smo obravnavali v četrtem razredu. Poišči jo in prepiši razlago. Če ne boš 

našel, pokliči na pomoč četrtošolce (namig: zapiši primer za mobilni telefon in 

domači - stacionarni.) Razloži, kaj pomenijo številke. 

Naloga: na spletu poišči zemljevid s PODROČNIMI KODAMI in ga nalepi v 

zvezek. Razloži, kdaj – zakaj uporabljamo področne kode. 

 

Reši naloge v DZ/78, 79 – 1. in 2. nalogo. 

PODATKI NAROČNIKA V TELEFONSKEM IMENIKU SO TOREJ: 

- Priimek 

- Ime 

- Naslov 

- Hišna številka 

- Telefonska številka 



 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

Prejšnjo uro ste lepo zapisali, da glede na načine prehranjevanja ločimo: 

- Rastlinojedce, 

- Mesojedce, 

- Vsejedce. 

Živali so seveda na način prehranjevanja prilagojene. 

S pomočjo U/71 razloži, (naslov)  

PRILAGODITEV MESOJEDIH ŽIVALI NA NAČIN PREHRANJEVANJA 

Pričakujem zelo natančno razlago. Z RDEČO poudari pomembne pojme. 

Nariši ali nalepi: 

- Zversko zobovje (razloži) 

- Prilagoditev mesojedih ptic (razloži) 

S pomočjo spleta naštej: 

- 5 mesojedih živali – plenilcev in 

- 5 ptic ujed (mesojedih ptic) 

 

 

ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav. 

V tabeli je zbranih 5 nalog – za 5 ur športne vzgoje. Vesela bom, če mi boš 

naslednji petek posredoval izpolnjeno tabelo.  

Današnja naloga: 

KAZALEC 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 



 
 

 Čas raziskovanja 45 min. 

 

 


