
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE – 5. RAZRED 

PONEDELJEK, 4. 5.  2020 

Tako, počitnice so se zaključile. Upam, da ste si odpočili in pridobili veliko moči, da bomo uspešno 

prijadrali  do konca šolskega leta. Čaka nas še veliko dela. Potrudili se bomo vsi, da bo uspeh čim 

lepši.  

DRU:  DRUŽBA, 4.5.2020 

DRU: RIMSKI VSAKDAN 

 

1. Odprite DZ. Str. 97 preberite besedilo in podčrtajte ključne besede. 

2. Rešite drugo nalogo in rešitve preverite v Seriji RADOVEDNIH 5 

3. Spodaj imate narejene  povzetke in jih preberite. Skušajte si zapomniti čim več stvari. Če 

želite, si povzetke lahko tudi prepišete.  

 

RIMLJANI NA SLOVENSKEM OZEMLJU 

 Vladali 500 let 

 Odlični vojaki 

 Največja država – vladali skoraj vsej Evropi 

 Gradili vojaške tabore, kasneje prerasli v mesta                                                                           
NAJVEČJA RIMSKA MESTA 
NEKOČ       DANES 

EMONA       LJUBLJANA 

CELEIA       CELJE 

POETOVIO    PTUJ 

NAUPORTUS  VRHNIKA 

NEVIODUNUM   DRNOVO PRI KRŠKEM 

 

RIMSKI VOJAK   

- Imenoval LEGIONAR 
- OPRAVA: tehtala okrog 30kg,  
- Ščiti ga bronasti oklep, ščit kovinska čelada na glavi 
- Nosil je težko železno kopje, meč, bodalo 
- Vojaška služba je trajala 20 let.                                         
-  
 
PREHRAMBENE NAVADE  
Moški:   
   -  glavno jed – moški zvečer 
   - ležali na zofi,  
  ŽENSKE: 
  - ženske sedele za mizo 

KAKO SO JEDLI? 



 - Jedli z rokami, med jedjo  večkrat umili,  

 - uporabljali so le žlico in nož  

 - pojedine trajale pozno v noč 

 - premožnejši izbiro več vrst    hrane, revnejši skromnejšo večinoma kruh, česen, bob in zelnata      

solato. 

                                                                                               

                 

                                        S T A R I   V E K         
 OBLEKA  

- Preprost slog oblačenja 
- Osnovno oblačilo tunika ( v pasu oprijeta srajca brez rokavov, sega do kolen, okrašena z raznimi 

traki 
- Prek tunike dali togo, široko volneno ogrinjalo, gleda ven ena roka. 
- Ženske čez tuniko nosile stolo ( to je bila s pasom prepasana dolga obleka s kratkimi rokavi in 

elegantno nabranimi gubami 
- Obuvalo- cokli                               
PRIČESKE    

- Ženske – v vsakem obdobju drugačne 
- Lasje so bili na sredini glave razdeljeni v prečo, zadaj speti v figo ali konjski rep na čelu pa 

počesane v tanke kodre 
- Pribor za pričeske: bronast, koščen ali slonokoščen glavnik in votle upognjene pregrete klešče. 

 
 RIMSKA HIŠA      
- grajena iz ilovice, pokrita z opeko 
- Osrednji del atrij: zgoraj odprt prostor, obdan z manjšimi pokritimi prostori 
- V atriju je gospodar daroval bogovom  , kasneje je bila sredina atrija kotanja z vodo. 
- Na podeželju so bile podeželske kmetije ( vila rustica) z glavno stavbo in več gospodarskimi poslopji,  
  vse skupaj je obdajalo obzidje.                                     
 

ZANIMIVOSTI                           

- 200 l. p.nš.- nastalo veliko rimskih mest 

- Preko sedanje Slovenije je vodila jantarna pot- tovorili jantar 
 

 

 SLEDOVI RIMLJANOV NA SLOVENSKEM OZEMLJU 

- Odkritih veliko arheoloških najdb ( posode, orodja, orožje) 
- Gradili številna mesta, hiše, vodovode, delavnice in kulturne spomenike 
- Znani so bili po gradnji tlakovanih cest, mostov 
- Prinesli krščansko vero, pisavo- latinico. 
 

NAJBOLJ ZNANI RIMSKI OSTANKI: ( KAR LAHKO POIŠČI NA SPLETU) 



- EMONEC, kip moškega iz EMONE 
- NAGROBNIKI V šempetru PRI Celju 
- Ostanki obzidja in hiš nekdanje EMONE 
- Ostanki posod na Ptuju in Dolenjskem, v Celju in Ljubljani 
 

4. Pojdite v DZ. Str. 97 preberite v zelenem okvirčku besedilo in odgovorite spodaj na vprašanja. 
5. Odprite zvezke napišite naslov RIMLJANI in spodaj prepišite v zvezek miselni vzorec ter ga 

dopolnite. Miselni vzorec pošljite v spletno učilnico, da bom lažje videla, kako ste naredili. 
6. Poglej si še Power point, ki je naložen v spletni učilnici. Poglej ga, da si boš bolje zapomnil o 

Rimljanih.   
7. Na koncu Power pointa ( 19 slajd ) prepiši v zvezek, ko piše zapis v zvezek. 

 
Upam, da ti je bilo všeč spoznavanje Rimljanov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPO: Navodilo v spletni učilnici 

SLJ:  Spodaj imate navodila, kaj boste počeli pri SLOVENSKEM JEZIKU 2. uri 

1. Ura in 2. ura:  

SLOVENŠČINA, 4.5.2020 

SLJ: ČUDEŽNA SRAJCA DOPETAJCA 

1. Ura:  

1. Razmišljate o tem, zakaj se odločijo ljudje, da bodo  neko  stvar ukradli? 

2. Razmislite, ali vam je že kdaj kdo kaj ukradel in kako ste se ob tem počutili . 

3. Pomislite tudi, če ste to ukradeno stvar dobili tudi nazaj. 

4. Danes boste brali dramatizacijo ČUDEŽNA SRAJCA DOPETAJCA, ki jo je napisal LEOPOLD 

SUHODOLČAN. 

5. Veliko je pisal za mladino. Njegova najbolj znana dela so: Skriti dnevnik, Rumena 

podmornica, Naočnik in Očalnik, Krojaček Hlaček in druge. Poznaš katero od naštetih 

njegovih del? 

            Predvajajte si posnetek v SERIJI RADOVEDNIH 5. Poslušajte ga, zraven pa  

           spremljajte  zapis v berilu  -      Berilo, str. 178, 179, 180 



6. Po poslušanju dvakrat preberite to dramatizacijo. 

 

2. ura:  

 

1. V zvezek napišite naslov:  

Leopold Suhodolčan: ČUDEŽNA SRAJCA DOPETAJCA 

2. Odgovorite pisno na  vprašanja V Berilu na str. 180. – DEJAVNOSTI PO BRANJU. 

Vprašanja vam ni potrebno pisati v zvezek. Pišite samo odgovore. In jih posredujete v 

spletno učilnico, da bom videla, če je pravilno. 

 

3. Poskušajte določiti kazni za ministre in generala. Bodite pravični. Razmislite, kakšna 

kazen bi bila za vsakega posameznika najprimernejša. Kazni zapišite v zvezek.  

4. Predstavljajte si, da imate sami čudežno srajco. Napišite spis o tem, kaj vse 

      vaša srajca zmore in opišite čim bolj duhovit dogodek, ko ste jo morali na nekom  

uporabiti. 

 

 
 

TJA – 5. Razred (Ponedeljek, 4. 5. 2020) 

 

Pozdravljeni moji petošolci! 

 

Tako, pa so počitnice za nami. Upam, da ste jih preživeli kar se da lepo in da ste si nabrali še 

zadnjih nekaj atomov moči, da uspešno prijadramo do zaključka šolskega leta. Saj veste – 

naslednje počitnice pa so tiste »ta prave«!   

Danes imam za vas pripravljenih nekaj posnetkov in PowerPoint. Sledite spodnjim navodilom. 

Lep pozdravček, 

učiteljica Nataša 

 

1. Oglej si posnetek na sledeči povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=gmRf41SVHS4  

 Morda veš, kaj se na posnetku dogaja? 

 Ob kateri priložnosti se to zgodi? 

 Na koliko časa se odvija ta prireditev? 

 V katerih športnih disciplinah vse tekmujejo udeleženci? 

 

2. Sedaj si oglej še ta posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=d9doN6DuXy8  

 Spremljaj športne discipline in tiste, ki jih že poznaš, poimenuj po angleško. 

 

3. Oglej si PPT (PowerPoint), ki sem ga posredovala staršem. Ko vidiš sličico, jo naprej 

sam/a poimenuj in šele nato si oglej zapis.  

 

Odpri zvezek. Spodaj prilagam UL. Če nimate možnosti tiskanja, na malo večje prepiši naslov 

z zvezek:        U8: JOIN A SPORTS CLUB 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmRf41SVHS4
https://www.youtube.com/watch?v=d9doN6DuXy8


Nato s pomočjo PPT pregledno prepiši poimenovanja za različne športne aktivnosti.  

*Če se ukvarjaš s katerim športom, ki ga nismo omenili, ga lahko dodaš  

*Morda se ti je vtisnila v spomin katera od olimpijskih disciplin iz posnetka? Tudi to lahko 

dodaš. 

 

To je za današnjo uro vse. Želim ti lep dan   
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