
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

PONEDELJEK, 11.5. 2020 

SLOVENŠČINA:  

SLJ: PREŽIHOV VORANC – PRVO PISMO 

 

Danes boste eno uro imeli književnost, eno uro pa boste imeli zopet preverjanje samostalnika. 

1. Ura: KNJIŽEVNOST 

 

1. Odprite zvezke napišite vaja, datum  in vanj naredite  miselni vzorec na katerem prikažete, 

da imate radi svoj kraj ali Slovenijo ali Evropo ali Zemljo. Namesto miselnega vzorca 

lahko sestavite pesem ali na kakšen  drug, izviren način prikažete, da imate radi svoj 

kraj, domovino… 

2. Napoved besedila in umestitev  

V času, ko se odvija dogajanje v črtici, se pravi na začetku 20. stoletja, slovenščina ni bila 

uradni jezik. Poskušali so jo odriniti iz javnega življenja. Prežihov Voranc, s pravim 

imenom Lovro Kuhar, je črtico Prvo pismo objavil v knjigi Solzice. Za otroke je poleg 

knjige Solzice napisal še zgodbe Čez goro k očetu, Prvi maj, Levi devžej, Tisoč in en dan 

in druge. 

Poslušajte avdio posnetek, ki ga najdemo v interaktivnem gradivu na www.radovednih-

pet.si.    
3. Podoživite besedilo. 

4. Sedaj pa odprite berilo str. 124, 125, 126 IN PREBERITE.  

5. Poiščite v berilu besede, ki jih ne razumete. Razlago besed,  ki jih ne razumeš poišči V SSKJ, 

6. Zgodbo preberi še dvakrat. 

7. Odpri zvezek in napiši naslov: Prežihov Voranc – PRVO PISMO 

8. Sedaj pa izberi 10 besed najlepših besed, ki bi jih naučil otroke iz tujine.Te besede zapiši 

v zvezek. 

 

2. URA:  

SLJ: PREVERJANJE SAMOSTALNIKA – SPOL, ŠTEVILO 

 

1. Najprej ponovite samostalnik ob  Power pointu, ki sem vam ga pripravila. Dobro poslušajte in 
si zapomnite. NAŠLI GA BOSTE V SPLETNI UČILNICI. 

 
 

2. Po poslušanju ponovite: Kako se po samostalnikih  vprašamo? 
3. Ponovite spol pri samostalniku. Katere tri besede so ti v pomoč? 
4. Ponovite število pri samostalniku. 
5. Nato pa spravite zvezek in se lotite preverjanja. Bodite pošteni in ne glejte v zvezek. Tako 

boste ugotovili, koliko znate. Rešitve bom posredovala staršem. Ko ti bodo ti pregledali, mi 
skupaj v spletno učilnico zapišite, kje ste imeli težave i n kaj morate še utrditi. 

 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/


 

 

Osnovna šola Boštanj                                                                     Priimek in ime:__________ 

Datum:___________ 

 

PREVERJANJE ZNANJA – SAMOSTALNIK 

Povratna informacija z opisniki 

TOČKE      

OCENA 

   

 

 

 Tvoje znanje je 
odlično 
V reševanju si pravi 
mojster! Čestitam!  
Kar tako naprej. 
 

Dobro si reševal-a. 

Kar tako naprej! 

Tvoje znanje bo 

treba še dopolniti. 

Nauči se pojasniti 

odgovore. 

Pazi na površnost. 

Saj je kar šlo. Malo 
še vadi, pa bo 
naslednjič še boljše.  
Uči se bolj 
natančno. 
 

Tokrat ne morem biti 
zadovoljna. 
Potrebno bo še 
vaditi.  
 

Nujno se moraš začeti 

učiti. Uči se za znanje 

ne za oceno. 

 

 

 

 

7. V skupinah samostalnikov bodi pozoren na spol in število. Izpiši samostalnik, ki ne spada v 

skupino, in utemelji svojo odločitev.  

a) uvod, jedro, zaključek, spis                                                                         /8 

V to skupino ne spada _______________, saj ______________________________________ 

b) babica, breskev, poštenje, Karmen   

V to skupino ne spada _______________, saj  _____________________________________ 

c) Aleš, Aleša, Andrej, Andrejček  

V to skupino ne spada _______________, saj ______________________________________ 

č) steblo, drevo, kino, deblo  

V to skupino ne spada _______________, saj  ______________________________________ 

8. Samostalnike razvrsti po spolu.                                                                           /15 



okvir, snov, drevo, prodajalka, delavec, ljubosumje, skrb, bolezen, vreme, alpinist, misel, telo, gasilec, 

zvezek, maslo  

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

   

   

   

   

   

 

9. Odpravi napake.                                                                                                            /6 

igralnica – moški spol    

avto – srednji spol     

Miha – ženski spol   oče – srednji spol 

sonce – moški spol   Nives – moški spol 

 

10. V povedih podčrtaj samostalnike in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici.   

Idrijski žlikrofi so praznična jed.  

Pred dvema mesecema so se vrnili s poti po Južni Ameriki. 

Umesimo gladko testo. 

Založila sem knjigi.  

Gostje so se pripeljali z dvema avtomobiloma. 

Pohiti, pred vrati zvoni poštar.   

Cvetovi so zlatorumeni. 

Razvozlali smo zapleteni uganki.  

 

 

                                                                                                                               /13 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

   



 

 

 

 

 

11. Popravi, kar je narobe, in popravljene povedi napiši.                                      /5 

Zarja in Ema sta sestrične. ________________________________________________ 

Marija se je s sinovi Petrom in Janom preselila na Dolenjsko. ____________________ 

______________________________________________________________________ 

Pogrešam obe prijateljice. _________________________________________________ 

Vrnil se je z obemi hčerami. _______________________________________________ 

Pred dvemi tedni sem se vpisal v glasbeno šolo. _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. V povedih podčrtaj samostalnike, ki jih ne moremo šteti.                                         /7 

Žejo smo si potešili z vodo.  

Zdravo je uživati veliko sadja in zelenjave.  

Vsepovsod je vladalo veliko veselje.  

Mladini do osemnajstega leta ni dovoljeno vstopiti.  

Računanje mu dela težave.   

 

13. V povedih podčrtaj samostalnike, ki imajo samo množino.                            /4 

Moj brat Tomaž je imel norice, ko je bil že v gimnaziji.   

Vzel je grablje v roke in mu pomagal na travniku.  

Našemu Filipu so vse hlače prekratke. 

Peljal se je s sankami. 

14. V besedilu podčrtaj samostalnike. Vpiši jih v preglednico ter določi spol in število. 

 



Če se kje v Ljubljani lahko v kakšni ustanovi pohvalijo, da je namenjena radovednim in zvedavim 

otrokom, potem je to Hiša eksperimentov, kjer starši in otroci sami izvajajo eksperimente s 

številnih področij znanosti. 

 

VIR: Ljubo in Ani v Ljubljani, Turistični vodnik za otroke in njihove starše. Društvo za spodbujanje radovednosti, 

zvedavosti in spoznavanje sveta Žverca, Ljubljana 2008. 

                                                                                                                                                /27 

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 

   

   

   

   

   

starši moški množina 

   

   

   

   

 

15. Preberi povedi in vpiši besedo je ali so.                                                            /10 

Smuči _____ v kleti. 

Mleko _____ še vroče. 

Jesenice _____ na Gorenjskem. 

Kri _____ rdeča tekočina v organizmu človeka in nekaterih živali. 

Jetra _____ organ v desnem zgornjem delu trebušne votline. 

Bilo je mrzlo, da _____ drevje pokalo.  

Poglej, če _____ kletna vrata zaprta.   

Grmovje _____ poraslo strmino za hišo. 

 

Kateri samostalniki so množinski? _____________________________________________ 

Kateri samostalniki so edninski? _____________________________________________ 



MAT:  PREVERJANJE DELJENJA 

Danes boste rešili preverjanje .  

1. Odprite delovne zvezke na str.  28, 29 . 30.  
2. Natančno berite navodila in rešite preverjanje. 
3. Rešitve preverite v Seriji radovednih pet pri rešitvah. Za vsak pravilen odgovor je točka.  
4. Seštej točke in mi v spletni učilnici sporoči, koliko točk bi dobili, kaj ste imeli narobe, ne 

katero nalogo temveč kaj( deljenje, deli celote, pretvarjanje… ) 
 

 

 

TJA, 5. razred (Ponedeljek, 11. 5. 2020) 

Pozdravljeni učenci! 

Upam, da je za vami en lep, sproščen in sončen vikend  Prejšnji teden smo obravnavali novo 

temo in sicer različne športne aktivnosti v povezavi z našim mnenjem o posameznih športih. 

Kako vam gre ta snov? Poleg nalog, ki mi jih pridno pošiljate, bom vesela bom kakšne kratke 

povratne informacije iz vaše strani (stavek ali dva, če snov razumete ali pa morda potrebujete 

več pomoči iz strani staršev, bratov, sester…).  

Danes je ponovno čas za malo bolj sproščeno uro, saj ste prejšnji teden imeli kar nekaj dela.  

 

1. Odpri U/str. 96, kjer najdeš pesmico. GLASNO JO PREBERI. 

Sedaj poišči ZELENO in ORANŽNO barvico. Ob ponovnem branju pesmice pobarvaj: 

 izraze za prostočasne aktivnosti (npr.: »playing tennis«…) z ZELENO in 

 izraze za mnenja o teh aktivnostih z ORANŽNO barvico (npr.: »great fun«…).  

 

2. Na spletni strani iRokusa poišči UČBENIK in stran, na kateri se nahaja ta pesmica (v starejši 

izdaji je to str. 96, tisti, ki imate v učbenikih tudi strani dodatnega gradiva, boste pa morali 

prelistati malo naprej): 

https://www.irokus.si/   (Če boste imeli težave z dostopom, mi prosim sporočite). 

 

 Najprej poslušaj pesmico z BESEDILOM (zgornji zvočnik), ti pa ga spremljaj v učbeniku; 

 ob naslednjem poslušanju poskusi tudi zraven pripevati; 

 ob posnetku lahko poješ kolikorkrat želiš . 

 

 KARAOKE: lahko se preizkusiš tudi v karaoke verziji pesmice (spodnji zvočnik). 

 

3. PONOVITEV – ponovi, kar smo se učili prejšnji teden. Pomagaš si lahko s PPT, ki sem jih 

poslala takrat. 

 

https://www.irokus.si/


4. NALOGA – PO ŽELJI (ta naloga ni obvezna. Če želiš, jo lahko napišeš in mi pošlješ po 

elektronski pošti do PETKA, 15. 5. do 12.00 ure). 

 

Napiši svojo PESMICO po vzoru tiste v učbeniku. Pesmica naj ima 4 kitice, vsaka kitica naj se 

začne s svojo aktivnostjo (izberi nekaj drugega, kot je v učbeniku). Izrazi za mnenja o teh 

aktivnostih naj bodo različni (za vsako aktivnost izberi drugačno mnenje, ne le »fun« in 

»easy«, saj ti poznaš veliko več izrazov ).  

 

4. OCENJEVANJE: v drugem ocenjevalnem obdobju boste morali pridobiti še eno oceno. 

Naslednji teden vam sporočim kaj in na kakšen način boste ocenjeni  Ne skrbite, ne bo hudo! 
 
 

Lep pozdravček, 
 

 


