
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

petek, 17. 4. 2020 

ŠPO: 

DRU: PRAZGODOVINA NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE 

Danes se boste učili o PRAZGODOVINI  na ozemlju današnje SLOVENIJE. 

1. Poglejte si spletno stran PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE 
http://www.pms-lj.si/si/nasi-naj-predmeti/okostje-mamuta 

 

1. Odprite DZ na str. 92 in preberite, kaj piše v zelenem okvirčku. 

2. Rešite 1. nalogo.  ( oglejte si fotografije:  piščal iz kosti, vaško situlo, 

najstarejše leseno kolo, kolišče)preberite, kaj piše pod slikami. 

3. Preberite besedilo na LJUBLJANSKEM BARJU. 

Nekaj podatkov o življenju koliščarjev najdete na spletni strani 
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-

naselbine 

 

4. Po ogledu ustno skušajte odgovoriti  na spodnje vprašanje: 

Kje in kako so živeli koliščarji? 

5. Odprite DZ. Str. 92 in rešite 2. nalogo. V rešitvah preveri, če si rešil 

pravilno. 

6. Oglejte si videoposnetek PRAZGODOVINA NA SLOVENSKIH TLEH, 

ki ga najdete v seriji radovednih 5. 

7. Odprite zvezek in napišite naslov: PRAZGODOVINA NA OZEMLJU DANAŠNJE 

SLOVENIJE 

8. Še enkrat si poglej videoposnetek in pisno v zvezek odgovori na spodnja 

vprašanja. Vprašanj ti ni potrebno prepisati v zvezek.  

VPRAŠANJA: 

1. Kje je bilo najdeno najstarejše glasbilo? Opiši ga. 

2. Kako so živeli neandertalci? 

3. Kje si lahko ogledaš koščeno piščal? 

4. Kje so živeli koliščarji? Zakaj ravno tam? 

5. Kako so živeli? 

6. Opiši njihovo hišo. 

7. Katero kovino so poznali? 

8. Kaj so našli arheologi na Ljubljanskem barju leta 2002? 

9. Najdbo opiši. 

10. Opiši situlo z Vač. 

11. Zakaj so jo uporabljali? 

http://www.pms-lj.si/si/nasi-naj-predmeti/okostje-mamuta
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/prazgodovinske-barjanske-naselbine


12. Kateri predmet ti je najbolj všeč? 

 

9. Odpri DZ str. 93 in skušajte dobro opazovati sliki ter napišite, kaj 

predstavljata. 

10. Da boste snov utrdili in ko se jo boste naučili, potem rešite  v zelenem 

okvirčku PONOVI. Rezultate preverite v SERIJI RADOVEDNIH 5. 

11. Spodaj imate odgovore na vprašanja. Najprej odgovorite na vprašanja 

sami, potem preverite, če ste odgovorili pravilno. Popravite napačne.  
 

REŠITVE VPRAŠANJ:  

1. V SLOVENIJI V JAMI DIVJE BABE V BLIŽINI CERKNEGA. JE PIŠČAL IZDELANA IZ LEVE 

STEGNENICE MLADEGA JAMSKEGA MEDVEDA, v KATERO JE NEANDERTALEC NAREDIL S 

KAMNOM ALI KAENIM ORODJEM 4 LUKNJICE. 

2. Živeli so v širših družinskih skupnostih, bili so sposobni skrbi in oskrbovanja svojih bolnih, 

ranjenih pripadnikov, pokopavali so svoje umrle, imeli so nek odnos do onostranstva, imeli so 

abstraktne predstave,  bili so predvsem lovci in  nabiralci, živeli so tudi v jamah. 

3. V stalni zbirki NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE V LJUBLJANI. 

4. Na območju Ljubljanskega barja. Takrat je bilo tu jezero, skozi tisočletja se je krčilo.Tu so 

živeli verjetno ker so čutili potrebo po varnosti, izobilju hrane, poznali pa so lastnosti lesa. 

5. V lesenih naselbinah na lesenih kolih zabitih v jezerska in obalna tla. Kolibe in vasi so bile 

majhne. 

6. Bile so lesene, na kolih, premazane z  glino, pokrite s slamo ali lubjem. 

7. Bakar 

8. Leseno kolo 

9. Kolo je iz jesenovega os pa iz hrastovega lesa 

10. Situla z Vač ali vaška situla je bronasto vederce, na njej so narisani zanimivi prizori v 

zaporedju, ki prikazujejo pomembne dogodke. 

11. Pomembnežem so stregli vino pomešano z vodo, medom in dišavami. 

 

 

 

MAT: 

MATEMATIKA: UTRJEVANJE DELJENJA 

 

Danes boste UTRJEVALI  deljenje z dvomestnim številom.  

Še enkrat si poglejte link: LINK:  - https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc 

1. Nato odprite zvezek in napišite vaja, datum in naslov :  

 UTRJEVANJE DELJENJA 

https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc


 

 

2. Nato odprite  DZ.STR.16 in 17.  Pri vsakem naredite preizkus, da boste videl, če ste računali 

pravilno.  Delite na krajši način.  

3. Preberite si tudi besedilo , ki je zapisano v modrem, kaj se junaki pogovarjajo med seboj.  

 

ŽELIM  VAM VELIKO USPEHA PRI RAČUNANJU! 

 

GUM: 

GLASBENA UMETNOST 

 

GUM: ZAČNIMO OD ZAČETKA 

 

 Odprite DZ, str. 61 in skušajte ustno odgovoriti na spodnja  vprašanja: 
- Kaj mislite, kdaj se je  začela glasba? ( poveži znanje z družbo) 
-  Kašni so bili prvi inštrumenti?  
- Kakšne so bile prve pesmi? 
- Poglejte si še enkrat  najstarejšo najdeno piščal iz kosti jamskega medveda, ki so jo našli v jami 

Divje babe v Sloveniji: 
https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q 

 v seriji radovednih 5 preberite to temo. 

 Pod violinskim ključem poglej kaj se skriva: 
- Preberi naslov 
- Avtorja skladbe 
- Katere note vidiš, povej taktovski način 
- Preberi besedilo pesmi 

Potem pojdi na slušalke 

Poslušaj pesem. 

Pesem zapoj. 

II. Glavni del 

 Gibalna interpretacija pesmi 
1. Nekdo naj udarja  z nogo ob tla hitro, počasi, … ti pa se gibaj kot neandertalec. Poslušaj ritem 

in se tako gibaj.  
2. Po ritmu, ki ti ga nekdo udarja ti izgovarjaj spodnje besedilo. 

V JA-MI NE-KOČ  PRA-ČLO-VEK  JE ŽI-VEL, 

O-GENJ SI JE KU-RIL, 

ZRA-VEN SI JE PEL. 

Nato sestavi po besedilu gibe glede na besedilo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q


Nato si poglej še , kaj se skriva pod filmčki. 

Nato pa sledi igra s kamenčki. 

 Igra s kamni: 

 Pojdi ven, poišči en ploščati kamenček nato pa isto besedilo izgovarjaj še tako, da udarjaš 
kamenček v tla. Poskušaj to izvajati v različnih ritmih, enkrat počasneje, enkrat hitreje.  

 Kaj ti je bilo bolj všeč? 

  
III. Zaključni del 

Zapiši v spletno učilnico, kako ti je bilo všeč. 

 

TJA:  

TJA, 5. R – navodila za delo (Petek, 17. 4. 2020) 

Pozdravljeni učenci! 

 

Danes nadaljujemo, kjer smo končali prejšnji teden. V torek ste imeli tudi nekaj domače naloge 

za utrjevanje. Rešitve prilagam spodaj. 

Ponovno pošiljam Power Point. Dodala sem še dva nova zavihka, tako da ju pozorno poslušaj, 

na koncu pa si snov z barvami prepiši v zvezek.  

DOMAČA NALOGA: ko zaključiš s poslušanjem PPT, pojdi v U/str. 85 (naslednja stran za 

pesmico) in reši nalogo 1. Preberi vprašanja z odgovori in poišči ustrezne sličice. 

 

Lep pozdravček, 

učiteljica Nataša 

 

SOLUTIONS – rešitve 

 

Task 1 (Crossword – križanka) 

 

1 – BUS 6 – MOTORBIKE  

2 – WALK                    7 – HELICOPTER  Rešitev: SKATEBOARD  

3 – TRAIN  8 – TAXI  

4 – SCOOTER              9 – LORRY  

5 – BIKE   D 

 

Task 2 

2  I'd like to sail a boat. 

3  I'd like to drive a bus. 

4  I'd like to fly a plane. 

5  I'd like to drive a train.  

 



Task 3 

 

1 – AMBULANCE,  2 – DIGGER,  3 – SPACESHIP,  4 – FIRE ENGINE (or FIRETRUCK), 

5 – BIKE (BICYCLE),  6 – UNDERGROUND (podzemna železnica),  7 – HELICOPTER,    

8 – VAN (kombi),  9 – TRAM,  10 – ROCKET,  11 – SUBMARINE (podmornica),  

12 – MOTORBIKE,  13 – DOUBLE-DECKER BUS (tipični dvonadstropni avtobus v Londonu) 

14 – LORRY,  15 – TRAIN,  16 – SHIP,  17 – BOAT,  18 – RAFT,  19 – HOT-AIR BALLOON, 

20 – BUS 

 

 

 

 


