
Drage učenke in učenci 5.c. 

Upam, da ste še vedno zagnani za šolsko delo. Doslej nam je šlo zelo dobro.  

Vesela sem vseh vaših sporočil. 

Le nadaljujte z javljanjem na način, ki ste se ga posluževali že do sedaj. 

Posredujem vam navodila za 4. teden samostojnega dela, moj e naslov 

stefka.ramovs@guest.arnes.si vam je vedno na voljo.  

Ostanite zdravi. Prisrčno vas pozdravljam, 

Štefka Ramovš 

 

 

 

SLOVENŠČINA  

VSEBINA:  

 ČEMU BEREMO TELEVIZIJSKI SPORED? 

 

Rešuj naloge v DZ od str. 104 do str. 107: 

(LE PREBERI IN RAZMISLI na str.104 in str. 105/3. 

NI OBVEZNO: DZ 105/6.) 

 

 V zvezek napiši domišljijski spis (saj veš, približno ena stran) o 

nenavadnem srečanju s svojim filmskim ali knjižnim  junakom. Lahko je 

tudi junak iz videoigrice.  Naslov: SREČALA SVA SE (domišljijski spis). 
Vesela bom, če mi ga posreduješ. 
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MATEMATIKA  

VSEBINA: 

 PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE  

 

Z reševanjem nalog  v DZ str. 29, 30  ponavljaš in utrjuješ  že obravnavano 

učno snov.  

Napiši si 20 računov deljenja. Reši jih in preveri s preiskusom.  
Lepo prosim, pošlji mi v vpogled teh 20 računov ali pa samo napiši, kako ti je šlo. 

 

Ostale rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo.  

 

DRUŽBA  

VSEBINA: 

 EVROPSKA UNIJA IN SVET 

 

 V učbeniku preberi o EU in svetu, od str. 108 do 111.  

 Reši naloge v DZ od str. 124 do 127.                                                            

(NE REŠUJEŠ: DZ 126/1. In 127/e) 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

VSEBINA: 

 MASA SNOVI SE OHRANJA 

 

 V učbeniku preberi o masi snovi, ki se ohranja, od str. 86 do 87. 

  Rešuj naloge v DZ  od str. 89 do 91.  (tehtaj in reši naloge, ki jih boš 

lahko) 

 

LIKOVNA UMETNOST in GOSPODINJSTVO  

 

GOS: Sodeluj pri pranju, sušenju, zlaganju in likanju perila. Dobro si oglej 

simbole za vzdrževanje perila. 

 

LUM: Izdelaj pomladno, praznično dekoracijo. Uporabi odpadno embalažo in 

druge materiale, ki jih najdeš doma.  
Z veseljem bom pogledala fotografijo tvojega izdelka. 

 


