
TOREK, 12. 5. 2020 

ŠPO Atletika 

SLJ Vrste pridevnikov - utrjevanje 

NIT Fotosinteza - utrjevanje 

DRU Novi vek in sodobnost 

MAT Pisno deljenje z večkratniki števila 10 

 
 ŠPO:  Atletika                                                  

Pozdravljeni !                                                                       

Ste opravili vaje z žogo ? Malce se povprašajte med seboj, kdo je naredil največ odbojev z 

odbojkarsko žogo, kdo z nogometno, kdo z rokometno podaj in kdo je najboljše metal na koš – 

vse to velja do naslednjega torka, do takrat se pa naj vsak preizkusi vsaj v enem od naštetih 

športov. 

Danes bi pa po ogrevanju (2 minuti lahkotnega teka in vaje za razgibavane) ponovili atletsko 

abecedo (vsako vajo bi naredili 2 x) in razne vaje v gibanju (cik-cak gibanje, bočno, prisunski 

koraki, nazaj, sprememba smeri, tek, ustavljanje, tek v drugo smer ...). 

Če ste pozabili atletsko ABC: razni skipingi, jog. poskoki, hopsa skoki, škarjice, dviganje pet do 

zadnjice (»frcanje«), tek s poudarjenim odrivom, stopnjevanje. 

Skakalni poligon – sam si ga poskusiš postaviti . Cilj naj bo čim večje število skokov na razne 

načine: sonožno, odriv z eno nogo, skok v levo, skok v desno ...  

Spomnite se malo ovir pri športni, raznih stožcev, elastik, kolebnic, zabojev... 

Ne potrebujete veliko prostora in  ne postavljati visokih »ovir«. Poligon je lahko čisto majhen a 

kljub temu zahteven, če tako postaviš prepreke, da jih čim večkrat preskočiš na razne načine. 

Lep pozdrav in sporočite, če vam je uspelo (lahko tudi razredničarki). 

učitelj Gorazd 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SLJ: Vrste pridevnikov - utrjevanje 
 

Ponovimo:  
Pridevnike glede na vprašalnice tudi poimenujemo. 
Tistim, po katerih se vprašamo Kakšen?, pravimo LASTNOSTNI PRIDEVNIKI, saj nam povedo, 
kakšno lastnost ima predmet, živo bitje, pojem (črn, velik, lep, dolg, ploščat, hiter, prijazen, poln, 
dišeč …). 
 

Tistim, po katerih se vprašamo Kateri? oz. Katere vrste?, pravimo VRSTNI PRIDEVNIKI, saj nam 
povedo, katere vrste je predmet, živo bitje, pojem (plavalni, kolesarski, koruzni, gozdni, dirkalni, 
potniški, osnovna šola …). 
 

Tistim, po katerih se vprašamo Čigav?, pravimo SVOJILNI PRIDEVNIKI, saj nam povedo, čigav/od 
koga  je predmet, živo bitje, pojem (moj, tetin, njegov….  

 



Pregled DN: 
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Utrjevanje 

Reši naloge v DZ na straneh 53, 54, 55. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIT: Fotosinteza - utrjevanje 

V zvezek napišite naslov Fotosinteza - utrjevanje 

Ob pomoči zapisov v zvezku, v našem učbeniku in ob pomoči spletnega učbenika 

(https://eucbeniki.sio.si/nit5/1338/index.html) odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovarjajte v 

celih stavkih oz. prepišite celotne povedi, ki jih je potrebno dopolniti. Vprašanj ne 

prepisujte.  

1. Dopolni: Fotosinteza je proces, pri katerem __________________________. 

                 Za potek fotosinteze so potrebni ___________________________. 

2. Kje poteka fotosinteza? 

3. Kaj nastaja pri fotosintezi? 

4. Kaj se zgodi, če rastlina pridela več sladkorja, kot da potrebuje? 

5. Dopolni: Pri fotosintezi rastline same proizvajajo svojo hrano, zato pravimo, 

da so _________, živali pa so _______________. 

6. Kaj nam omogoča energija, ki jo dobimo s hrano? 

7. Kaj je značilno za vsejede? 

8. Katere so telesne značilnosti plenilcev? 

9. Kaj je dugong? 

Stran z odgovori fotografirajte in mi jo pošljite na mail do jutri popoldne. 

Odgovore bom pregledala in napisala skupno analizo vaših odgovorov.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DRU: Novi vek in sodobnost 

 

 

 

 

 

 

Poglejmo še skupne značilnosti zadnjega obdobja, predno pričnemo s 

spoznavanjem življena Slovencev skozi čas. 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1338/index.html


To je obdobje zadnjih 500 let. V tem času do odkrili Ameriko, mnogo novega se je 

zgodilo v prometu, pri gradnji hiš, širjenju mest, nastale so prve tovarne. Razvila se 

je industrija, ki se še vedno skokovito razvija, njen razvoj pa so omogočali in še 

omogočajo izum parnega stroja, elektrike, elektronike, računalništva.  

Pomembna iznajdba je bilo v začetku novega veka tiskanje knjig, ki je omogočilo 

širjenje pismenosti in znanja. Pa izum elektrike za razsvetljavo in pogon različnih 

strojev, brez katerih si danes življenja sploh ne moremo več predstavljati. 

Potovanje med kraji se je časovno skrajšalo z izumi parnikov, vlaka, avtomobilov, 

letal.  

Velik napredek je v tem obdobju dosežen na področju medicine, saj lahko 

pozdravimo večino bolezni, zamenjamo celo človeške organe, jih nadomestimo z 

elektronskimi … 

Navsezadnje pa nam sodobni izumi omogočajo tudi šolo na daljavo, kajne?  

Dosedanje obravnavane zgodovinske vsebine so se nanašale na razvoj človeštva 

nasploh. V prihodnje pa bomo podrobneje spoznali življenje Slovencev oz. naših 

prednikov Slovanov.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAT: Pisno deljenje z večkratniki števila 10 

Ponovitev: Pisno deljenje z ostankom 

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c 

 
Pisno deljenje z večkratniki števila 10 
Pozorno si oglej razlago – lahko tudi večkrat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0 
 
Na posnetku so vsi računi brez ostanka. Kaj pa, če se račun ne izide. Poglejmo: 
 
750 : 60 = 12         Preizkus:  12 ∙ 60          720+30 = 750 
15                                                   720 
  30 ost.                               
 
Pri deljenju si pomagamo tako, da ničle pokrijemo, pri ostanku pa nanje ne smemo 
pozabiti. Pri preizkusu moramo ostanek prišteti zmnožku. 
 
45700 : 400 = 114              114 ∙ 400           45600 + 100 = 45700 
05                                               45600 
  17 
    100 

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c
https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0


 
Po enakem postopku reši račune v DZ, str. 38. Nekje v bližini računa poskušajte 
»stisniti« tudi preizkus, vendar pazite na zapis: 
 
114 ∙ 400            
      45600                             114 ∙ 400           45600 + 100 = 45700 
+        100                                   45600 
                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


