
 

Неделно планирање за петто одделение за периодот  
од 11.05.2020 - 17.05.2020 

 
Македонски јазик: 

 Создавај по твој избор 9 Мај- Денот на Европа 

 Интерпретација на песна  „Убаво е во мај“ стр.147 

 Скратеници (Јазик,правопис) стр.155 

 Интерпрертација на расказ „Сите мајки се такви“ стр.150 

  Драмско читање на расказот „Сите мајки се такви“ 

Математика:  

 Пресметување плоштина — решавање проблеми 

 Користење на формулата за плоштина 

 Линиски дијаграми 1 

 Линиски дијаграми 2 

 Претставување на линиски дијаграми 

 

Општество:  

 Еколошки проблеми во глобалниот свет 

 Проектна активност - ,,Заштита на животната средина,, 

 

Ликовно образование 

 Сликарска текстура – Природата во пролет (темпера) 

Музичко образование: 

 ,,Овчарска песна'' свирење и пеење по ноти 

 Утврдувањена содржините на темата за музичка писменост 

Песна ,,Сонце″ - пеење по ноти 

 
Физичко и здравствено образование 

 Примање на топка во фудбалот 
 Удар со топка (фудбал) 
 Игри со топка 

 
Творештво 

 Изведување кореографија на современа музика  
 
Работа со компјутери  

 Веб- пребарувач 

 Интернет адреса 
 

 
 
 
 

                Упатство за работа на учениците од V одделение 

Предвидени содржини за периодот 11.05.2020 - 17.05.2020 
 



 

Ученици, искористете го методот за самоучење, истражување, пребарување на 

интернет, експериментирање и следете ги насоките зададени од наставникот! 

Седете дома и слушајте ги родителите!  

Во тетратките пишувајте читливо, уредно и педантно за да 

можеме да видиме како сте работеле дома! 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

 

1. Создавај по твој избор на тема  ,,9 Мај, Ден на Европа″ 

Ширум Европа се одбележува 9 Мај како Ден на победата над фашизмот и Ден на 

Европа, во знак на сеќавање на завршувањето на Втората светска војна во Европа 

во 1945 година и почеток на создавањето на Европската унија, пет години подоцна. 

Задача: Истражувај на интернет и напиши состав на темата,,9 Мај, Ден на Европа″. 

Можеш да работиш во тетратка или на компјутер, користејќи ја програмата Word.  

2. Интерпретација на песна  „Убаво е во мај“ стр.147 

Задача: Прочитај ја песната. Напиши твоја лична творба (песна) на тема  ,,Пролет“. 

Прикажи описи на природата, употребувај придавки кои ќе ја збогатат  твојата 

творба. Можеш да работиш во тетратка или на компјутер, користејќи ја програмата 

Word. 

3. Скратеници (Јазик, правопис) стр.155 

Задача: Да се проследи видео часот на следниот линк https://youtu.be/OfBsair6fKA Да 

се препише делот ПРЕПИШИ, ДОПОЛНИ, ЗАПОМНИ И ПРИМЕНУВАЈ. Потоа да се 

сработи вежбата ПРОЧИТАЈ И НАПИШИ ВО ТЕТРАТКАТА. 

4. Интерпрертација на расказ „Сите мајки се такви“ стр.150 

Задача: Прочитај го расказот и подели го на раскажувачки целини. Во тетратката 

состави план со главни мисли, запиши тема, време, место, порака, ликови.  

5. Творење на тема ,,Здраво живеење“ 

Задача: Размисли и напиши состав на тема ,,Здраво живеење“. Во составот пишувај 

за: значењето на здравјето, што значи тоа здрав живот, како треба да постапуваме за 

да бидеме здрави, како да се однесуваме, како да се храниме, истакни ја потребата 

од спорт и рекреација, хигиена, квалитетен сон. Можеш да работиш во тетратка или 

на компјутер, користејќи ја програмата Word. 

МАТЕМАТИКА 

1. Пресметување плоштина — решавање проблеми 

Задача:  Да се решат задачите од наставниот лист. Во прилог се  дадени задачи - 

Наставен лист 1-Пресметување-плоштина-решавање-проблеми 

https://youtu.be/OfBsair6fKA


 

2. Користење на формулата за плоштина 

Задача:  Да се решат задачите од наставниот лист. Во прилог се  дадени задачи - 

Наставен лист 2-Плоштина 

3.Линиски дијаграми 1- стр.131 (У) 

Задача: Ученици отворете во учебникот на страна 131 и разгледајте го дадениот 

пример во жолтото поле. Учевме дека податоците можеме да ги прикажеме на 

различни начини. Погледнете го дадениот дијаграм, на него се претставени 

податоците со помош на точки и отсечки (нацртајте го дијаграмот и запишете во 

тетратките). Овој дијаграм се нарекува линиски дијаграм . Кога цртаме линиски 

дијаграм треба да внимаваме на: 

 Двете оски мораат да бидат јасно обележани. 

 Податоците на дијаграмот се обележуваат со точки. 

 Точките се поврзуваат со отсечки. 

 Дијаграмот мора да има наслов. 

Линискиот дијаграм најчесто се користи за да се прикаже како се менуваат работите 

сотекот на времето. На хоризонталната оска(х-оска) најчесто се прикажува времето. 

Обидете се и решете ја задача 1. 

4. Линиски дијаграми 2- стр 132 и 133 (У) 

Задача: Ученици отворете во учебникот на страна 132 и разгледајте го дадениот 

пример за линиски дијаграм. Потоа да се реши задача 1  и 2 дадена на  страна 

133(у) и да се одговорат прашањата во тетратка. 

5.Претставување на линиски дијаграми стр.134(У) и  стр.75( РТ) 

Задача:  Да се решат задачите 1, 2 и 3 од учебникот на страна 134,(користете ги 

дијаграмите од работната тетратка на стр.75), и одговорите на задачите запишете ги 

во вашите тетратки.  

ОПШТЕСТВО 

1. Еколошки проблеми во глобалниот свет 

Задача:   Прочитај ја лекцијата на стр.94 и запиши го планот во твојата тетратка. 

План: 

1.Еколошки проблеми во глобалниот свет се: 

a)Загревање на земјината атмосфера 

б)Озонски дупки 

в)Уништување на шумите 

г)Загадување на водите и воздухот 

2.Заштита на животната средина. 

3.Акции за заштита-“Засади ја својата иднина и др.” 



 

2. Проектна активност - ,,Заштита на животната средина,, 

Задача: Изработи проектна задача на тема ,,Заштита на животната средина,,. 

Истражувај на интернет за загадувањето на планетата, еколошките проблеми 

(Загревање на земјината атмосфера, озонските дупки, уништување на шумите, 

загадување на водите и воздухот) и за заштита на планетата. Можеш да работиш во 

тетратка или на компјутер, користејќи ја програмата Word. 

 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

1. Сликарска текстура – Природата во пролет (темпера) 

Задача: Нацртај пејзаж на тема ,,Природата во пролет,,. Работи со темперни бои, а 

ако немаш, тогаш слободно работи со тоа што имаш. За сликање, можеш да 

примениш  и техника со тапкање на листот, печатење и слично. 

  

 

 

 

 

 

 

 РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ 

1. Веб- пребарувач 
 

Веб пребарувачи (seaching engines) 

Нови поими:  веб-пребарувач (Search engine), 

лента за пребарување (Search bar), клучен збор 

Пребарувачки машини (search engines), наречени веб-пребарувачи, се бесплатните сервиси на 

Интернет кои  имаат задача да  најдат соодветни веб страници и да ги достават нивните адреси. 

Некои од најпознатите пребарувачки машини се: 

–Google (http://www.google.com) 

–Bing (http://www.bing.com) 

-Yahoo (http://www.yahoo.com) 

–Ask.com 

–InstaGrok  

Задача:  Вежбај пребарување на интернет. Избери си некоја тема што те интересира, 

пребарувај податоци и слики. Не мора да пишуваш во тетратка, само истражувај.  

2. Интернет адреса  

Секоја Интернет адреса е УНИКАТНА. Тоа значи дека НЕ Е ВОЗМОЖНО два или 

повеќе компјутери да имаат иста Интернет адреса. 

 

http://www.google.com/
https://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.ask.com/
https://www.instagrok.com/
http://www.ask.com/


 

Кратенки за тип на веб – страна се: 

.com   веб – страна на комерцијална организација, 

.net  веб – страна на фирма за мрежни услуги, 

.gov  веб – страна на владина институција, 

.edu веб – страна на образовна институција, 

.int  веб – страна на меѓународна организација, 

.mil  веб – страна на воена организација, 

.org  веб – страна на друг тип организација. 

  
Задача: Отворете ја следната интернет адреса, тоа е веб страната на нашето училиште и 

истражувајте што содржи таа  http://oujoakimkrcoski.edu.mk/ 

 

ТВОРЕШТВО 

1. Изведување кореографија на современа музика  

Задача:  Слушај музика по желба и вежбај дома твоја кореографија.  

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ,,Овчарска песна'' свирење и пеење по ноти 

Задача:  Препиши ја песната ,,Овчарска песна'' во нотна тетратка и запиши ги имињата 

на тоновите под секоја нота. Обиди се да ја отсвириш користејќи ја апликацијата  

https://virtualpiano.net/   

2. Песна ,,Сонце″-Утврдување на содржините на темата за музичка писменост 

Задача:  Да се сработи вежбата ,,Задача″ која се наоѓа во учебник на стр. 95. 

  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача: Секој ден треба да правите вежби за обликување на телото. Треба да 

престојувате на воздух и на сонце, но внимавајте на ограничувањата, поиграјте си во 

двор. Немој да одите на игралиште. Земете топка и  поиграјте сами или со некој член 

од семејството. Отворете го следниот линк и вежбајте! 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 

 

E-mail :                   

 

Слаѓана Смилчевска  caci.smilcevska@gmail.com 

 

Маја Петковска          maja.petkovska27@gmail.com 

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/
https://virtualpiano.net/
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
mailto:caci.smilcevska@gmail.com

