
 

 

 

 

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda! 

 

Pri računanju z denarjem in časom ter pretvarjanju niste imeli težav. Snov boste najprej ponovili, 

potem pa bomo imeli tudi  spletno uro.  Pri SLJ pa boste ponovili zapis vejice in zapis velike in 

male začetnice. Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte 

(marjeta.andrejek@guest.arnes.si).  
 

učiteljica Marjetka Andrejek 

 

 
 

DELO NA DALJAVO: 18. 5. – 22. 5. (1. del) 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMATIKA: 

Učna snov: Ponavljamo in spletna ura 
 
Enačbe, neenačbe – preglej kriterije, ustrezno podpisuj 

 

7 x = 56 32 : y = 4 x – 235 = 167  y + 436 = 805        5  y ≤ 10    18 – y ≥ 7 

 

Deli celote – preglej kriterije, ustrezno podpisuj 

Obkroži 
1

3
 žog.  

    
 

Denar – preglej kriterije, ustrezno podpisuj  

Ata je šel s hčerkama v trgovino. Mojca si je v trgovini izbrala nogometno žogo za 34,95 €, sestra 

Nika pa košarkarsko žogo za 19,49 €. 

a) Primerjaj ceni in to zapiši z matematičnim znakom. 

b) Koliko staneta obe žogi skupaj? 

c) Katere bankovce in kovance bi izbral za plačilo? Nariši. 

d) Ata je plačal z bankovcem za 50,00 € in z bankovcem za 20,00 €.  

Koliko mu je vrnila blagajničarka? 

 

Čas – preglej kriterije, ustrezno podpisuj 

Anej trenira nogomet. Ob sredah se mu nogomet začne ob 17.15 in traja uro in pol. 

a) Kdaj se mu trening konča? Napiši račun in odgovor. 

b) Ob kateri uri se je običajno začel tvoj trening za nogomet? Kdaj se je končal? Koliko časa 

je trajal? Zapiši besedilno nalogo in jo reši. 

 

 

V Angliji je kralj Edward III leta 1331 sprejel zakone, ki so prepovedovali nogomet. 

Določi stoletje: ___________ 

 

 

Želim ti uspešno delo! Tvoje naloge pričakujem na mailu.  

 

 

 

Pomembno je 

pravilno 

PODPISOVANJE! 

1

3
 od 27 = ___   

4

8
 od 48 = ___   

1

7
 od __ = 6 
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S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 
 

SLOVENŠČINA: 

Učna snov:  
 

vejica: ponavljanje 

- V zvezku si preberi snov; preglej naloge, ki si jih že reševal v SDZ in reši 3. 

nalogo (SDZ, str. 61).   

- str. 59: 2. naloga: vstavi vejice in prepiši besedilo ter podčrtane besede 

zamenjaj s knjižnimi izrazi 

 

velika in mala začetnica: ponavljanje 

- V zvezku si preberi snov o lastnih imenih (imena bitij, zemljepisna imena, 

stvarna imena) in preglej naloge, ki si jih že reševal v SDZ (str. 11-20) 

Bodi posebej pozoren na zapis velike in male začetnice. 

- Ponovi snov na interaktivnih vajah: Slovenščina 6.-9. → pravopis → Velika 

začetnica (izberi si poljubne naloge) 

 

 

 

Želim ti prijetno delo. Tvojih zapisov se že veselim na mailu. 
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