
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

SREDA, 6.5. 2020 

DRUŽBA: SREDNJI VEK 

1. Danes boste  najprej ponovili snov  o RIMLJHANIH V spletni učilnici. 

2. Odprite DZ.STR. 98 PREBERITE BESEDILO : KAKO SO ŽIVELI LJUDJE V SREDNJEM VEKU. 

3. Odprite zvezek in napišite naslov: SREDNJI VEK . 

4. Če ste natančno prebrali besedilo boste znali odgovoriti ustno  na spodnja vprašanja  

VPRAŠANJA: 

- S čim so se v srednjem veku preživljali? 

- Kakšno je bilo življenje plemičev in kmetov? 

- Kakšne obveznosti so imeli kmetje do plemičev? 

5. Ko ste ustno odgovorili na vprašanja pojdite v DZ: na str. 98. in odgovorite na Nežino 

vprašanje. 

6. Pojdite v SERIJO RADOVEDNIH 5 in poglejte v UČBENIKU STR. 87 PRVO FOTOGRAFIJO 

Poglej si bivališče SLOVANOV in ga opiši  ( ni potrebno v zvezek ). 

Razmisli, zakaj je bilo bivališče Slovanov po tvojem mnenju vkopano v zemljo? 

7. Pojdite v DZ. Str. 98. in preberite besedilo Karantanija in zopet ustno odgovorite na spodnja 

vprašanja:  

- Kateri današnji državi je zavzemala Karantanija? 

- Kako so se imenovali prebivalci Karantanije? 

8. Pojdite na spletno stran in si oglejte zemljevid države Karantanije  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Karantanija 

9. V učbeniku  na str. 87.  si poglejte  drugo fotografijo in odgovori na spodnji vprašanji- ustno 

- Kaj je upodobljeno na slovenskem everskem kovancu? 

- Čemu je služil knežji kamen in kako je potekal obred? 

10. Vrnite se nazaj v DZ: str. 98. in odgovorite na vprašanja . Rešitve preverite v Seriji radovednih 5.  

11. V DZ. na str. 99.rešite drugo nalogo. Pri tem si pomagajte z učbenikom na str. 87 in dopolnite sliko 

z miselnim vzorcem. 

12. Potem pa pojdite v Serijo radovednih 5 in rešite nalogo  v interaktivnem gradivu - KARANTANIJA  

Če trditev drži, označite DA 

 

SLJ: KATERI SAMOSTALNIKI SO EDNINSKI, KATERI SO MNOŽINSKI? 

1. Najprej boste  ponovili samostalnik. Pojdite na spletno stran : 

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/.  

V naslovu vam piše ŠTEVILO SAMOSTALNIKA. Čisto na desno pa imaš naloge. Klikni na PRIMI 

IN UMESTI  ter  reši. Nato pojdi na  nalogo KOLIKO JIH JE ?  Ko to narediš pa greš samo še na 

nalogo PRISLUHNI IN DOLOČI.  

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/


Nato odprite delovni zvezek na str. 62.  Rešite 1., 2., 3., 4., 5. nalogo. Rešitve preveri v rešitvah. 

Pomagajte si tudi tako, da besedo  uporabite v povedi, s katero odgovorite na vprašanje Kaj je to? 

– To __ škarje/hlače. Če v odgovoru uporabite besedo je, je samostalnik v ednini, če pa uporabite 

besedo so, je samostalnik v množini.  

2. Rešite naloge na str. 63.  6., 7., 8., Rešitve preverite v rešitvah. 

3. Rešite naloge še na str. 64. nal. 9., 10. ,11. Rešitve preverite v rešitvah. 

4. Pri 12. in  13.  nalogi  

PREBERITE:  

Edninske/neštevne samostalnike (npr. voda, mleko) v neknjižni slovenščini pogosto  

      postavljamo v množino (npr. Popila sem dve vodi.), vendar to v knjižnem jeziku ni  

      dovoljeno – edninski samostalniki morajo biti v ednini, pred njimi pa je treba navesti   

količinski izraz (npr. Popila sem dva kozarca vode.). Pomagajte si  tako, da poveste, ali    

      lahko vodo, mleko, sadje štejemo ali ne.  

5. Preberite razmisli in odgovori nato pa še dopolnite dopolni in pomni. Preveri v rešitvah.  

 

ŠPO: v SPLETNI UČILNICI 

 

MAT:  UTRJEVANJE DELJENJA IN BESEDILNE NALOGE 

 

Povem, da bodo utrjevali deljenje .Odprite zvezke in napišite naslov: UTRJEVANJE DELJENJA.  

1. V ZVEZEK PREPIŠITE OBA RAČUNA . 

 Delite in napravite preizkus. 

 

4 3 5 :  79=                                      8 9 5 4 : 98= 

 

2. Ker še nismo delali besedilnih nalog odprite DZ: str. 19 in rešite besedilne naloge. Rešitve 

preverite v rešitvah serije radovednih 5. 

3. Nato odprite DZ. STR.24 IN 25. TER REŠITE TUDI TE NALOGE. Rešitve preverite.  

Če česa niste izračunali pravilno delajte toliko časa, da bo šlo. 

 

 

 

 

 GOS: IZDELAVA IN VRSTE OBLAČIL 

 

1. Odprite  zvezke in napišite naslov: IZDELAVA IN VRSTE OBLAČIL 

2. Razmisli in si ustno odgovori tako kot ti misliš na spodnja vprašanja:  

- Kako lahko šivamo? 



- Kje izdelujejo oblačila, ki jih kupimo v trgovini? 

- Kdo si zamisli oblačila in kaj pri tem upošteva? 

- Uredi pravilno zaporedje- postopke izdelave oblačil: striženje po kroju, zamisel modela, 

šivanje, izdelava kroja, modna skica 

-  

3. Preberite , kaj piše spodaj in si skušajte čim več zapomniti.  

Zgodovina 

Povezovanje  živalskih kož s posušenimi črevesi in žilami živali, luknjanje z ostrimi kamni. 

Prve šivalne igle so bile narejene iz ribjih kosti. 

Šivalni stroj se pojavi v 18. stol, v 19.stol. pa serijska izdelava oblačil. 

Kako nastane oblačilo: 

- krojenje 

- izrezovanje 

- šivanje 
 

4. Tekstilni izdelki in obutev ter oblačila in tekstilni izdelki za dom prepiši ali pa sprintaj in prilepi 

v zvezek.  Nauči se to snov.  

 

TEKSTILNI IZDELKI IN OBUTEV 

 

1. Obleka in obutev nas ščitita pred mrazom, dežjem, 

snegom ter pred soncem in vročino.    

2. Tekstilni izdelki: 

 oblačila 
 v športu (nahrbtniki, vrvi, padala, jadra) 
 v industriji (jermeni, vrvi) 
 v prometu (oblazinjeni sedeži, platna na 

tovornjakih) 
 v gospodinjstvu (krpe) 
 v medicini (gaze, povoji, vata) 
 za osebno higieno (brisače) 
 za opremo stanovanj (zavese, preproge, prti, 

oblazinjeno pohištvo) 



 

3.  Vse izdelke in polizdelke v katerih prevladujejo 

tekstilna vlakna, skupaj z njimi imenujemo TEKSTILIJE. 

 

  

 

OBLAČILA IN TEKSTILNI IZDELKI ZA DOM 

 

1. VRHNJA OBLAČILA varujejo telo pred mrazom, prepihom in vlago 

ter ščitijo kožo pred sončnimi žarki (naštej nekaj vrhnjih oblačil). 

 

(dopolni mapo vzorcev -  zberi vzorce blaga, primerne za vrhnja 

oblačila) 

 

2. SPODNJE IN SPALNO PERILO mora biti vpojno, pralno, zračno in 

prilagajoče se telesu. 

Spodnje perilo so ______________________ 

Spalno perilo so_______________________ 

 

3. ŠPORTNA OBLAČILA delimo  na OBLAČILA ZA TEKMOVALCE 

(______naštej jih nekaj) in OBLAČILA ZA ŠPORT IN REKREACIJO. 

Njegove lastnosti: vpojnost vlage, zračnost, zaščita pred vetrom. 

 Večinoma je to pleteno blago in iz močno raztegljivih vlaken. 

 

4. TEKSTILNI IZDELKI V GOSPODINJSTVU 

Narejeni so predvsem iz bombaža ali lanu, blago je navadno tkano in 

dobro vpija vlago. 

- namizni in okrasni prti, pogrinjki, kuhinjske krpe in brisače, 
predpasniki, prijemalke za vroče posode 



 

5. TEKSTILNI IZDELKI ZA OSEBNO HIGIENO  

Njihova najpomembnejša lastnost je vpijanje vode. 

- brisače, kopalni plašči, talne brisače, umivalne krpice 
 

(dopolni mapo vzorcev z  vzorčkom frotirja) 

 

6. TEKSTILNI IZDELKI ZA OPREMO POSTELJ 

- vzmetnica, nadvložek, rjuha, prešita odeja, vzglavnik, posteljnina 
(prevleke), pregrinjalo 

 

7. TEKSTILNI IZDELKI ZA STANOVANJSKO OPREMO 

- zavese, oblazinjeno pohištvo, preproge, talne in stenske obloge 
 

(V mapo vzorcev nalepi blago za zavese in pohištveno blago.) 

 

 

 

 

 

 

NŠP:  

Navodila - NŠP - Sreda, 6. 5. 2020:  

 
-        Sprehod v naravi. Vmes izvedi 5-10 minut teka.  

-        Gimnastične vaje (razgibaj roke, trup in noge) 

-        Ko se vrneš izvedi vaje (glej sliko). 

 



 

 



 

 

 


