
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

SREDA , 13. 5. 2020 

Sporočam vam, da bo ta teden  urnik za  ŠPO ; NŠP in TJA potekali kot do sedaj. V drugem 
tednu pa po  novem urniku. Poslala vam ga bom v petek . Našli ga boste v spletni učilnici in 
komunikaciji. Naši predmeti pa bodo že po novem, zato boste v petek imeli bolj sprostitvene 
dejavnosti.  

DRU: SREDNEJVEŠKA MESTA IN NOVI VEK 

1. Odprite DZ. Na str. 102 in opazujte skico srednjeveškega mesta. Oglejte si naslednje:  
- Obramba mesta 
- Stavbe na glavnem trgu 
- Značilnosti meščanskih hiš 
- Nevarnosti v mestu 
- Skrb za čistočo trgovanje 

2. Pojdite v DZ na str. 101 in preberite pod naslovom Srednjeveška mesta. 
3. Nato pojdite na stran v DZ. 102 in rešite 1. nalogo. Odgovore preverite v rešitvah. 
4. Nato si oglejte videofilm ARHEOLOŠKI PARKI SLOVENIJE , ki ga najdete na spletni strani: 
5. https://www.youtube.com/watch?v=zRv_yKPcJDc  
6. Nato odgovorite na vprašanja ustno: 

- Katere dobe so prikazane na posnetku? 
- Katera arheološka najdišča so omenjena v posnetku? 
- Katero se ti zdi najpomembnejše in zakaj? 
- Katera arheološka najdišča so omenjena iz starega veka? 
- Katera arheološka najdišča so omenjena iz srednjega veka? 

7. Pojdite v Serijo radovednih 5 in si tam  poglejte ,kaj tam piše pod  tem naslovom.  
8. Nato odprite zvezke in napišite naslov: SREDNJEVEŠKA MESTA nato pa prepišite miselni 

vzorec in ga dopolnite s ključnimi besedami. 

Sedaj pa boste utrdili snov družbe in se pripravili na ustno  ocenjevanje. Spodaj vam bom 
posredovala vprašanja na katera boste morali znati odgovoriti.  

VPRAŠANJA IN  ODGOVORE NI POTREBNO PISATI V ZVEZKE. LAHKO SE NAUČITE USTNO. !!! 

VPRAŠANJA: 

SLOVENIJA 

1. Obsredozemske  pokrajine: Poglejte si  miselni vzorec na str. 79. Po njem mi boste morali 
znati v obliki govornega nastopa predstaviti to pokrajino. 

2. Ponovite tudi DINARSKOKRAŠKJE POKRAJINE. Pomagajte si isto z miselnim vzorcem na str. 
73. 
Ostalih pokrajin ne bom spraševala zato utrdite samo ti dve. 

 

Zgodovina: 

1. Kaj proučuje zgodovina? 
2. S čim opremimo časovni trak? 
3. Naštej po vrstnem redu zgodovinska obdobja. 

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


4. Katere zgodovinske vire poznamo in razloži vsakega posebej. 
5. Poglejte si miselni vzorec na str. 89 in ponovite te pojme. 

PRAZGODOVINA: 

1. Kako so živeli v prazgodovini? 
2. Kaj so jedli? 
3. Kaj jim je pomenil ogenj? 
4. Iz česa je bila njihova obleka? 
5. Katero orodje so uporabljali? 
6. Prazgodovina na ozemlju današnje Slovenije. 
7. Koliščarsko naselje, povej vse kar veš o tem. 

STARI VEK 

1. Povej vse kar veš o Rimljanih. 
2. Rimljani na ozemlju današnje Slovenije. 
3. Kaj znaš povedati o RIMSKI vojski? 
4. Kaj znaš povedati o RIMSKIH MESTIH? 
5. Kako je potekal rimski vsakdan. 

 

SREDNJI VEK 

1. Kako so živeli v srednjem veku? 
2. Povej vse kar veš o Karantaniji. 
3. Opiši življenje na gradu. 
4. Kaj znaš povedati o CELJSKIH GROFIH. 
5. Opiši srednjeveško mesto. 

 

NOVI VEK 

1. Odprite DZ na str. 103 in preberite pod naslovom Kako so ljudje živeli v novem veku. V zvezek 
na to temo naredite miselni vzorec. 

 Pojdite V interaktivnem gradivu       www.radovednih-pet.s          in si oglejte fotografije  kako so 
živeli ljudje v NOVEM VEKU. 
2. Pojdite nazaj v DZ. Str. 103 in rešite  nalogo 1. 2. in 3. Rešitve preverite v rešitvah. 
3. Nato pojdite v DZ. Na str. 104 in preberite PRVA KNJIGA V SLOVENŠČINI. , NATO PA REŠITE 1. 

NALOGO. 
4. pOGLEJ SI Power Point NAŠA PRVA TISKANA KNJIUGA . Skušaj si čim več zapomniti. 

 

SLJ: KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? 

Danes se boste učili o pridevniku. 

1. ODPRITE DZ. NA STR. 66. Preberite dialoge, nato pa odgovorite na spodnja vprašanja. 
Preverite rešitve v rešitvah. 

2. Pojdite na spletno stran in si poglejte razlago pridevnika.  
https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o 

https://www.youtube.com/watch?v=mZUN8WheR4o


3. Pojdite zopet v DZ. Str. 67 in rešite celo stran. Preverite , če ste pravilno rešili v rešitvah. 
4. Pojdite na naslednjo stran  st. 68 in rešite  zopet celo stran. 
5. Ko boste vse to naredili  preberite ,kaj govorijo junaki in izpolnite miselni vzorec nato pa še 

dopolni in pomni. Preverite v rešitvah, če ste  rešili pravilno. 
6. Nato pa odprite zvezek in napišite naslov: KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? In prepiši 

spodnji miselni vzorec.  

 
 
                     PRIDEVNIKI          SDZ/66-69 

 

=so besede, ki jih pridenemo samostalnikom.  
 

lesena                lončena                barvna          lepa            okrogla 

 

 

 
7.  

 

 
 
velika               mamina      Ninina      steklena        navadna          šolska 
 
 

1. SVOJILNI 
PRIDEVNIK 

2. LASTNOSTNI 
PRIDEVNIK 

3. VRSTNI  

PRIDEVNIK 

Čigav? Čigava? Čigavo? Kakšen? Kakšna? Kakšno? Kateri? Katera? Katero? 

mamina vaza 

prid.   sam. 

velika vaza 

prid.   sam. 

lesena vaza 

prid.   sam. 

 

UTRJEVANJE OBSEG LIKA 

1. Odprite  zvezek in napišite vaja in  datum. Da ne pozabite  deljenja delite  spodnje 
račune. Naredite tudi preizkus, da boste videli, če ste naredili pravilno. Računajte toliko 
časa, da bo vse prav.   

PISNO DELJENJE - PREVERJANJE 
 

VAZA 



6 7 9 3 : 56 =        4 4 2 3 : 99 =            5 8 6 1: 84=  
    Danes se boste  UTRJEVALI RAČUNANJE OBSEGA. 

2. POJDITE NA SPLETNO STRAN :  
https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/obseg_ploscina_5_6.html 
in v prvem okenčku izračunajte obseg 1. vaja in 2. vaja 

3. Odprite ZNAM ZA VEČ  STR. 64 IN REŠI NALOGE Z OBSEGOM. Delaj tako kot moraš 
- Izpis podatkov 
- Skica 
- Ni potrebno prave risbe na desno ampak samo izračun. 

Rešitve preverite v rešitvah. 

 

NŠP - Sreda, 13. 5. 2020:  

• Sprehod ali tek v naravi (vmes izvedi zelo hiter tek oz. ŠPRINT V KLANEC – cca. 50 
m) 

• Vaje za moč – igra s kocko (priloga)  

https://interaktivne-vaje.si/matematika/liki_telesa_rs/obseg_ploscina_5_6.html


 

P.S: V spletni učilnici te čaka naloga!  

 
 


