
Pouk na daljavo, 5.A, ČETRTEK, 28. 5. 2020    
 

 

1. SLOVENŠČINA       Preberi snov o pridevnikih, reši nalogo v tabeli in list prilepi v zvezek. 
 

 

 

 

 

 

PRIDEVNIKI 
  Spoznali smo že samostalnike.  

Samostalniki so besede, s katerimi poimenujemo osebe, živali, rastline, stvari in pojme. 

To so:  mama, hiša, pes, tulipan, vreme. 

 

Danes pa bom začeli spoznavati pridevnike.  

Pridevniki so besede, s katerimi zapišemo ali povemo, kakšna je neka stvar, katere vrste 

je ali čigava je. Na primer: 

moja mama, visoka hiša, lovski pes, rdeč tulipan, sončno vreme 
 

Pridevnik vedno stoji ob samostalniku. 

PRIDEVNIK SAMOSTALNIK 

Kakšen, kateri, čigav? Oseba, žival, rastlina, stvar, pojem 

moja mama 

visoka hiša 

lovski pes 

rdeč tulipan 

sončno vreme 

 avto 

 konj 

 solata 

 miza 

 deklica 

 ocenjevanje 
 

V tabeli zgoraj samostalnikom pripiši poljubne pridevnike. 
 

Poznamo 3 vrste pridevnikov. 

 

lep, zelen, pisan, 
dober, hiter, visok, 

lačen, nov,… 

slovenski, lovski, 
dirkalni, pralni, 

delovni, športni,… 

moj, tvoj, mamin, 
bratov, babičin, 

učiteljičin, … 



2. DRUŽBA 
 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

- Preberi si vso snov o obsredozemskem svetu v zvezku.  

- Prelistaj tudi učbenik.  

- Zemljepisna imena poišči tudi na zemljevidu.  

 

 Samo učenci, ki ste med oceno in ste dobili povabila na ustno ocenjevanje,                                               

pa se vidimo  v petek, 29.5..  

 Imejte pripravljen zemljevid, prazen list in pisalo.  

 Vi pa se učite dinarskokraški in obsredozemski svet. 
 

 

 

       1. skupina ob 7.45 uri: Pia, Mia, Hana, Klara Strelec, Žan Perc 

       2. skupina ob 8. 20 uri: Neja, Špela, Klara Černezel, Nik Kosi 

Prav tako moraš obvezno udeležiti ob 8.20 uri NIK JURKOVIČ, da še boš predstavil svojo 
predstavitev o dinarsko kraškem svetu, ki je še nisi, saj se nisi udeleževal videosrečanj v 
mesecu aprilu. 

 
 
 

3. GLASBENA UMETNOST 
 

Ocenjevanje glasbe je za nami. Vsem čestitam za pridobljene ocene.  

Vem, da ste vložili veliko truda v učenje.  

Zato si danes samo zapoj kakšno slovensko ljudsko pesem iz različnih slovenskih pokrajin, ki 

smo se jih naučili. Lahko si jo pa tudi poiščeš za you tube in si zraven zapoj. 

 

 

GOSPODINJSTVO 

V dokumentu na spletni strani 5. a si poglej navodila za pripravo govornega nastopa. 

In se že začni vsak dan malo pripravljati. 

Pripravljen je tudi Powerpoint-Od vlakna do oblačila, kjer lahko najdeš kakšne informacije za 

pripravo.  

 

 

 

MATEMATIKA : glej pod zavihek matematika 

ANGLEŠČINA : glej pod zavihek angleščina 


