
5. A (sreda), 27. 5. 2020 

 

Obvestilo! 

Vse učence, ki ste se prijavili na tekmovanje Logična pošast obveščam, nam trenutna navodila 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport žal ne dopuščajo izvedbe tekmovanja za 

učence od 4. do 8. razreda, ki ste še vedno vključeni v izobraževanje na daljavo.  

Tekmovanja se boste lahko zopet udeležili v naslednjem šolskem letu. 

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Tatjana Badovinac 

 

*ŠPORT     

     

Raztezne vaje za celo telo (naredi 3 ponovitve): 

- 15 širokih počepov s poskokom 

- 10 sklec 

- 15 trebušnjakov 

- 30 sekund plank 

- 30 sekund sonožni poskoki s kolebnico (lahko brez kolebnice) 

 

 

 

 Čas za izdelavo projektne naloge: izbrani šport. 

 

Ne pozabi: rok za oddajo je 1. 6. 2020 

  



*MATEMATIKA      

 

 

 

 Rešitve: 

DZ, str. 38/1 in 2 

            39/3 in 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Delo: 

DZ, str. 40/1 

 

 

 Če imate vprašanje glede deljenja ali če želite dodatno 

razlago, mi pišite na bostjan.hribar@os-smihel.si 



*GLASBENA UMETNOST  
 

Pozdravljeni petošolci! 

Najprej naj pohvalim vaše predstavitve prekmurske glasbe. Bile so zelo dobre in 

zanimive. Še posebej moram pohvaliti vaše pevske nastope. 

Eno predstavitev pa še vedno čakam! 

 

Danes ponovite takte. Sestavite jih sami glede na dan taktovski način. Zapišite 

čim več možnosti za posamezen primer. 

Nalogo poslikajte in jo pošljite na moj elektronski naslov. 
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*NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA     

 
Obravnava nove snovi: Zrak za fotosintezo  

 

Uvod v razlago:  

Naš sončni sistem se je začel oblikovati pred približno 6 milijardami let. Žareče 

jedro se je začelo ohlajati pred približno 4, 5 milijardami let. Ko se je površina 

nekoliko ohladila, je začel padati dež in nastala so vroča pramorja. V zraku so 

bili različni plini, vendar kisika še ni bilo.  

V pramorju so bile raztopljene mineralne snovi. Kemijske reakcije, ki so 

nastajale v pramorju, so omogočile nastanek bolj komplicirano zgrajenih 

spojin in v mnogih milijardah let se je iz teh spojin pred približno 4 milijardami 

let razvilo prvo življenje.  

Prve preproste rastline so začele porabljati ogljikov dioksid, proizvajati pa 

sladkorje in kisik. Ta proces poteka še danes in mu pravimo fotosinteza. Ves 

kisik, ki je danes na Zemlji, je torej produkt zelenih rastlin in se sprošča v procesu 

fotosinteze. 

*Razlaga novih pojmov:  

Fotos = svetloba         

Sinteza= spajanje  

Fotosinteza = spajanje svetlobe 

 

Branje in delo z učbenikom (str. 54) 

PROCES FOTOSINTEZE:  

Na sliki lista je prikazano, kaj se dogaja v zelenem 

listu. Modre puščice ponazarjajo pot vode po 

žilah in pot ogljikovega dioksida, ki iz zraka prihaja 

v list skozi listne reže. Iz ogljikovega dioksida, vode 

in sončne energije nastaja sladkor, v katerem je 

shranjena energija. Sladkor, raztopljen v vodi, 

potuje po žilah rastlin v druge dele rastline. Iz 

sladkorja si rastlina izdela snovi, ki omogočajo 

njeno rast. Lahko rečemo, da si rastlina sama 

izdeluje hrano. Brez sončne svetlobe rastline ne bi 

mogle rasti in bi propadle. Brez rastlin človek in živali ne bi imeli hrane. 



Zapis v zvezek: 

 

FOTOSINTEZA 

Rastline imajo zelene dele. Zeleno barvo imajo zaradi drobnih zrnc, ki jim 

pravimo klorofil.  

 

V zelenih delih rastlin poteka proces, ki ga imenujemo fotosinteza.  

 

Rastline potrebujejo vodo (črpajo jo s koreninami), ogljikov dioksid (dobijo ga 

iz zraka) ter sončno energijo, da v klorofilnih zrncih nastane sladkor.  

 

Rastline v tem procesu vežejo (vzamejo) sončno energijo in jo shranijo v 

sladkorju. Ta potuje po rastlini do vseh celic.  

 

Pri fotosintezi poleg sladkorja, ki gre v druge dele rastline, nastane tudi kisik, ki 

gre v zrak in se pomeša z ostalimi plini.  

 

 

 Delo: 

Prerišite spodnjo skico iz učbenika, str. 55. 

 

 

 

    



*SLOVENSKI JEZIK (tema: KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?) 

 V novi enoti bomo spoznali: 

Prepoznavanje pridevnikov, vrste pridevnikov, prepoznavanje in 

razvrščanje pridevnikov, ujemanje samostalnika in pridevnika. 

 

 Rešitve: 

DZ, str. 55/15 in 16 

            56/17 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 Delo in reševanje: 

DZ, str. 57/18 in 19 

            58/20, 21, 22 

            59/23, 24, 25 

 

 Rešitve preverimo jutri. 

 

 

3. domače branje: Verica Šenica Pavletič: Škratovo mesto 

(branje) 

 

 POZOR:  
 

 Priložene strani sproti natančno preberi!  



  



  



  



  



  



  



  



*NIP NEM 

 
Hallo! 

 

Upam, da ste rešili čim več od spletnih vaj, ki sem vam jih posredoval na povezavah. 

Če ste bili prejšnjič aktivni za tipkovnico, pa boste danes še za nalivnikom  

Učenju pred testom bo zelo pripomogel izpolnjen slovarček besed. 

SLOWENISCH DEUTSCH SLOWENISCH DEUTSCH 
otroška soba  S kolesom  

Jedilnica  Z avtobusom  
Kopalnica  Z letalom  

Tuš  Z vlakom  
Miza  Sončno je.  

Omara  Toplo je.  

stol  Je zelo mrzlo.  
hladilnik  Dežuje.  

učitelj  Sneži.  
Pekarna  Megla  

Kruh  Mavrica   
Lekarna  Je vetrovno.  

Mesnica  67  

Meso  78  
Pismo  96  

Gledališče  29  
bolnica  37  

Železniška postaja  45  

Z avtom  51  
 

 

 

 

 
 
 

 

Najprej opomnik: jutri, 28. 5. pišemo pisni preizkus znanja za oceno v obliki 

spletnega kviza. 

 


