
Drage učenke in učenci 5.c. 

Verjamem, da je takole od doma vedno težje vzdrževat zanimanje za šolsko 

delo. Ko ugotovim, da hoče kdo »prespat« kak teden pouka, ga hitro spomnim, 

da pouk še traja.  

Priznajte, da je res dober občutek, ko si v petek rečete: »Uspelo mi je. Znam se 

organizirati. Vse za šolo je narejeno po mojih najboljših močeh.« 

Izkušnjo spraševanja MAT preko video Vibra ocenjujem kot zelo dobro. Tisti, ki 

ste bili že vprašani, niste imeli nobenih tehničnih težav, pokazali pa ste 

presentljivo veliko znanja. Tudi ostalim bo uspelo😊. 

Še to pojasnilo: Tretji, zadnji del kolesarskega izpita (vožnja po javnih 

prometnih površinah) boste opravljali jeseni v 6. razredu. Žal nam je virus 

prestavil tudi to dejavnost.  

Pred vami je že nov sklop nalog. Naj vam malo razmigajo možgančke😊. 

Lepo vas pozdravljam. 

Štefka Ramovš 

 

 

 

MATEMATIKA 

VSEBINA:        

POTENCE 

 

Poglej video razlago na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=XyL7Ta11AGk  

 

V DZ 60,61 preberi z razumevanjem. 

V DZ 62, 63 reši naloge. 

 
Pošlji mi fotografijo str. 63. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyL7Ta11AGk


DRUŽBA 

VSEBINA: 

     SREDNJI VEK 

 

Preberi v U 87 – 89. Reši naloge v DZ 98 – 102. 

 

Če te zanima, si na spodnji povezavi preberi o gradu Krumperk na Gorjuši: 

http://www.visitdomzale.si/dozivetja/kulturna-dozivetja/grad-krumperk  

 

GOSPODINJSTVO 

VSEBINA: 

          KUHARSKI POMOČNIK 

Po navodilih glavnega hišnega kuharja (le kdo je to pri vas😊?) vsak dan v 

tednu pomagaj pri pripravi jedi za kosilo. Lupi in nareži krompir, operi in 

nareži zelenjavo, pojdi na vrt (če ga imate) po solato, jo nareži in operi… 
 

SLOVENŠČINA 

VSEBINA:  

          SAMOSTALNIK 
 

Najprej preglej razlago  O SAMOSTALNIKU (starši jo imajo v priponki). 
Nato reši v DZ 50 – 53. 

 
Pošlji mi fotografijo str. 51. 

 

         

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

VSEBINA: 

             ŠKRIPEC (če bi rad opravil delo z malo napora😊) 

 

Najprej preglej in reši naloge z naslovom Uporabi škripec na povezavi:  

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1392/index2.html  

Preberi v U 102 in reši v DZ 109, 110. 

 

Izdelaj poljuben škripec. Lahko tudi iz materialov, ki jih najdeš v škatli za NIT. 

 
Pošlji mi fotografijo. 

 

 

http://www.visitdomzale.si/dozivetja/kulturna-dozivetja/grad-krumperk
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1392/index2.html

