
Drage učenke in učenci 5.c,  

V naslednjih tednih boste zmogli samostojno rešiti kar nekaj nalog. Že v petek 

sem vam posredovala navodila. Zato sedaj, ko to berete, ne boste izvedeli kaj 

posebno novega.  

Če se boste odločili, lahko dostopate do brezplačnih gradiv  na 

www.Radovednih-pet.si (4. – 5. razred). Priporočena je uporaba brskalnika 

MOZILLA FIREFOX. (Tudi brez tega boste lahko kvalitetno reševali vse naloge.) 

Prijaviš oziroma registriraš se po naslednjem postopku: 

 

 Na izbranem portalu klikni gumb PRIJAVA. 

 Če si že uporabnik portala, vnesi svoj e.naslov in geslo ter sledi 

navodilom. Če na portal dostopaš prvič, klikni na polje NIMAM ŠE 

UPORABNIŠKEGA RAČUNA in vnesi zahtevane podatke. Tako se boš 

registriral(-a) in ustvaril(-a) uporabniški račun. 

 Na portalu iRokus si gradiva v svojo iZBIRKO dodaš s klikom na gumb 

DODAJ BRAZPLAČNA GRADIVA.  

 Na portalu Radovednih-pet.si te bodo čakala vsa gradiva v tvoji zbirki. 
 

 

 

Za dodatna pojasnila in pomoč mi lahko pišete na: 

stefka.ramovs@guest.arnes.si 

 

Želim vam veliko zdravja, saj potem tudi učni uspeh ne bo 

izostal. 

Štefka Ramovš, razredničarka 5.c 

 

 

  

http://www.radovednih-pet.si/


SLOVENŠČINA (16.3. do 20.3.) 

VSEBINA:  

 KAKO NAČRTUJEMO TVORJENJE PRIPOVEDNEGA BESEDILA? 

 KAKO OPIŠEMO RASTLINO? 

 

Rešuj naloge v DZ od str. 14 do 23 . 

 

 Upoštevaj, da moraš pri pripravi vsakega pripovednega besedila 

vključiti: razmislek o vsebini (morda pripraviš miselni vzorec), 

oblikovanje začetka in zaključka besedila ter na koncu pregled 

zapisanega. 

 

 

MATEMATIKA (16.3. do 20.3.) 

VSEBINA: 

 PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PISNEGA DELJENJA 

 

Z reševanjem nalog v DZ od str. 16 do 27 boš ponovil(-a) in utrdil(-a) 

predvsem pisno deljenje. Rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo.  

 

 

DRUŽBA (16.3. do 20.3.) 

VSEBINA: 

 REPUBLIKA SLOVENIJA 

 DRŽAVNI SIMBOLI IN DRŽAVNI PRAZNIKI 

 

U od str. 98 do 101.  

 

 V učbeniku preberi predstavitev naše države, o njeni ureditvi, o 

državnih simbolih in državnih praznikih.  

 Odgovori na vprašanja na str. 99  in str. 101. Odgovore napiši v zvezek 

(Naslov: Republika Slovenija). Nariši naše državne simbole in napiši 

slovensko himno. 

 

Reši naloge v DZ od str. 114 do 117. 



 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA ( 16.3. do 20.3.) 

VSEBINA: 

 GORENJE 

 VARUJMO NARAVO – GAŠENJE 

 

Samostojno delo z učbenikom od str. 74 do 77. 

 

 V učbeniku preberi o gorenju in gašenju požarov.  

 Odgovori na vprašanja na str. 75  in str. 77. Odgovore napiši v zvezek 

(prvi naslov: Gorenje,  drugi naslov: Gašenje požarov).  

 

Reši naloge v DZ od str. 78 do 81. 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST in GOSPODINJSTVO ( 16.3. do 20.3.) 

GOS: Iz ostankov blaga, starih oblačil ipd. sešij kaj zanimivega. Na izdelek našij         

gumbe. Pomagaj pri gospodinjskih opravilih. 

 

LUM: Ustvarjaj iz materialov, ki jih imaš na voljo. Izdelke lahko fotografiraš in  

fotografije pošlješ na moj e.naslov  ali pa boš te izdelke, ko se spet srečamo,  

prinesel v šolo. 

 


