DELO ZA 5. a – 3. TEDEN (30.3.2020-3. 4. 2020)
Učenci 5.a!
Tokrat sem vam napisala delo po dnevih in urniku. Izpustila sem predmeta LUM in
GUM, saj veljajo navodila prejšnjega tedna. Ne pozabite na šport in gibanje ter
izbirne predmete. Le pogumno!
učiteljica Vanja Bahar

PONEDELJEK
DRUŽBA
Organiziranost Slovenije- DZ str. 87
1. Preberi besedilo
2. V zvezek napiši povzetek o prebranem (lahko miselni vzorec)
3. Reši 2. vajo
*Dodatna naloga – Ali bi znal odgovoriti na vprašanja?
-

Kdo lahko pokaže svojo voljo glede tega, kdo naj bi vodil državo in kako?
Zakaj mladoletni nimate volilne pravice?
Čez koliko let boš polnoleten?
Ali si že kdaj bil s starši na volišču?
Kdo je na čelu države?
Za koliko časa je izvoljen predsednik države?
Kdo je trenutno predsednik Republike Slovenije?
Kdo predstavlja državljane?
Kaj sestavljajo poslanci?
Naštej dve nalogi parlamenta.
Kdo voli Vlado?
Kako se imenujejo člani Vlade?
Za kaj so zadolženi ministri?
Kdo vodi delo Vlade?
Kdo je trenutno predsednik Vlade?
Za koliko časa so izvoljeni poslanci v državnem zboru?

SLOVENŠČINA
Nikalnica NE-VAJA
V zvezek naredi naslednjo vajo:
Trdilne povedi pretvori v nikalne in besedilo prepiši v zvezek.
Antonija je zelo rada hodila v šolo. Vsak dan si je vestno pripravila torbo. Pred
odhodom je vedno pozajtrkovala.

V šoli je zelo rada srečevala učenca Janeza iz 6. razreda. Bil je postaven fant.
Deklice vseh starosti so se vedno zanimale zanj, on pa se zanje ni zmenil.
Nekega dne je vprašal Antonijo, če bi šla z njim na kosilo. Antonija ni vedela,
kaj naj odgovori. Zaradi rdečice je bila podobna kuhanemu raku in ni mogla
odpreti ust.

MATEMATIKA
Deli celote, ponovitev
Reši v DZ
1. str. 26-27/5. *6.
2. str. 32/1.2.3.
3. str. 33-minuta za deljenje
*Dodatna vaja – delaš lahko v zvezek

a)
b)
c)
d)

Pobarvaj pravokotnik, tako da ima
polovico zelenih kvadratkov,
četrtino rdečih kvadratkov,
osmino modrih kvadratkov,
ostali so rumeni.

Na koliko različnih načinov lahko pobarvaš pravokotnik? _________________________

*splet: https://interaktivne-vaje.si/matematika/deli_celote/deli_celote_1.html

Ne pozabi na GUM, ŠPO in TJA, tudi to je ob ponedeljkih na urniku.

TOREK
SLOVENŠČINA
Vejica –VAJA
V zvezek naredi naslednjo vajo:
V besedilo vstavi vejice, nato prepiši v zvezek (pisane črke, lepopis).
Mama mi vedno pravi naj bom previdna. Najbrž bi bil že čas da jo poslušam.
»mami grem lahko zvečer k prijateljici?« sem po premisleku vprašala mamo. Seveda
se mi je zdelo da mi ne bo takoj odgovorila in bom deležna kar nekaj grdih pogledov.
Ampak se je splačalo. Zvečer sem lahko obiskala blažko najboljšo prijateljico na
svetu. Imela je le eno pomanjkljivost – nikoli ni bila brez idej.
Ker se obe radi zabavava je tudi blažka svoje starše prebrisano z nedolžnimi očmi
vprašala: »dragi starši, danes bi šli radi malo na obalo kjer bodo še drugi prijatelji.
Bova kmalu nazaj obljubiva.« tudi njeni starši so klonili pred najino prošnjo. Pa sva
šli.
A vse skupaj se je končalo tako:
Vsi skupaj smo gledali v tla na policiji ko so nas prišli iskat starši. S solznimi očmi in
zabuhlih lic sem s težavo lovila očeta mama je z visokimi petami korakala po hodniku
da je odmevalo daleč naokrog. Tudi v moji glavi.
Še danes odmeva: bodi previdna …

NIT
Kako kroži voda v naravi? –DZ 88-90
Preberi in reši naloge od str. 88-90/naloga zgoraj Učim se Poimenuj vode
1.
2.





Piši v zvezek in odgovori na vprašanja, pomagaj si z DZ
Kam gre voda, ko neha deževati? *nariši sliko (neobvezno)
Kaj je izvir?
Kaj je površinska voda?
Kaj je podtalnica?

*Spletne povezave
https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/1016_Podtalnica.pdf
https://www.vodko.si/pot-vode-od-crpalisca-do-kozarca/
http://www.cevko.si/

Ta dan imaš na urniku še TJA, ŠPO, *NEM.

SREDA
MATEMATIKA
Kombinatorični problemi – DZ str 95-98
1. Preberi in reši naloge v DZ.

DRUŽBA
Simboli Slovenije- DZ str. 88-89
1. Preberi in reši naloge v DZ.
2. Prepiši in odgovori v zvezek.
- Kateri so simboli države?
- Kdaj izobesimo zastavo? Kako?
- Nariši slovenski grb in razloži njegov pomen.
- Kaj veš o Ljubljani? pomagaj si s pojmi
o da je to glavno mesto države,
o da so tu najpomembnejši organi države,
o da so tu najpomembnejše državne ustanove,
o da so tu tudi pomembne druge ustanove (Univerza, sodišča, muzeji, NUK,
filharmonija

SLOVENŠČINA
Pravopisne vaje
V zvezek naredi naslednjo vajo:
1. Popravi zapis in ga prepiši.
simon je prišev domol in vrgel nahrptnik v kot. mama je skuhala župo.
Simon jo hitro je pojedu. mudil se mu je v klup ker so imeli sestanek. zdrvel je
po štengah in se skoraj ubiv, ko je eno zgrešu. Komi je uspev ujeti sestank, saj
mu je trola ušla pred nosem. ali lahko verjameš tej zgodbi. jaz verjamem.
2. Vstavi velike začetnice in vejice. Pravilno prepiši.

policaji še niso ugotovili kdo je vdrl v trgovino in kdaj se je to
zgodilo. cesta je bila gladka spolzka in vijugasta. Najslabše reši nalogo
ker vedno hiti. matej obuj si že nogavice! Mami kuha kosilo oči pa je šel v trgovino.

GOSPODINJSTVO
Za GOS v tem tednu pomagaj doma, saj veš, ko smo se učili o delitvi dela v družini,
da nam je vsem lažje. Torej pomagaj:
-

pri pripravi jedi, napiši recept (zajtrk, kosilo, večerja)
pri pospravljanju, pomivanju, brisanju prahu, sesanju,
in o tem zapiši in nariši v zvezek.

ČETRTEK
SLOVENŠČINA
Berilo- Prežihov Voranc, Solzice str. 51-54
1. Odgovori v zvezek
Pojasni, kaj so solzice, kje jih najdemo in kdaj. Če jih ne poznaš, si poglej slike
http://mojpogled.com/smarnice-ali-solzice-cvetice-se-kaj/

2. Preberi besedilo v berilu. Neznane besede preberi v razlagah ob strani.
3. Odgovori na vprašanja v berilu.
4. * Dodatno, če želiš, preberi kaj o pisatelju.
https://www.rav.sik.si/e-knjiznica/koroski-biografski-leksikon/item/kuhar-lovro-prezihovvoranc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEihov_Voranc

NIT
Vodni krog v naravi DZ 90-91
1. Reši in preberi str 90 /17. in 18. nalogo
2. Preberi str 91 o kroženju vode v naravi Učim se Kroženje vode v naravi
3. V zvezek nariši kroženje vode v naravi

Odgovori na vprašanja


Kaj misliš, zakaj deževnica ne vsebuje mineralnih snovi? Kaj pa podtalnica?
Pojasni.



Kakšen je lahko dež predvsem v onesnaženem ozračju? Kako ga imenujemo?

Kaj prenaša voda? DZ 91-93
1. DZ 91 preberi
2. Odgovori v zvezek:
 Kaj prikazujeta sliki?
 Kaj je bilo na prostoru, preden je voda poplavila?
 Kaj lahko tok vode na svoji poti odnaša, prenaša in
odlaga?
3. Reši DZ 92-93
Spletne povezave
https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/1012_Dan%20vode.pdf

MATEMATIKA
Kombinatorični problemi – DZ str 99.
1. Reši vaje Brez muje…v zvezek *10. če znaš
OS- ODDELČNA SKUPNOST
Sošolcem in sošolkam pošlji (zabavno) sporočilo, lahko kot sms, po e-pošti, po vibru.
Lahko tudi enemu sošolcu, tudi razredničarki.

PETEK
SLOVENŠČINA
V zvezek napiši spis z naslovom Kako čudne stvari so to.

DRUŽBA
Prebivalci Slovenije DZ 90-91

Preberi besedilo v DZ in reši vajo.
*Dodatna naloga – Ali bi znal odgovoriti na vprašanja?
-

Komu lahko rečemo, da je prebivalec Slovenije?
Koliko časa mora nekdo prebivati v Sloveniji, da mu lahko rečemo prebivalec
Slovenije?
Katere državne pripadnosti je večina prebivalcev Slovenije?
Kdo je lahko državljan Slovenije?
Kako lahko posameznik pridobi status državljana?
Kaj pomeni, če ti status pripada po rodu? Pojasni na primeru.
Kaj je večina državljanov po narodni pripadnosti?
Kaj pomeni narodna manjšina?
Kateri dve narodni manjšini živita v Sloveniji?
Kakšne pravice pripadajo narodnim manjšinam?
Kateri Slovenci imajo status narodne manjšine?
Vsaka manjšina ima svojega predstavnika v parlamentu. Kaj to pomeni?

MATEMATIKA
Kombinatorični problemi – DZ str 99-100
1. Reši Minuto za deljenje
2. Preberi in reši str.100 Kdor spi rib… ter Več velja….

Navodila za LUM so bila dana že prejšnji teden. Lahko pa na šolski spletni
strani pogledaš rubriko UČNA GRADIVA, PROSTI ČAS in tam najdeš kaj
zanimivega.

SOBOTA IN NEDELJA
UŽIVAJ!!!

