
Draga moja učenka/učenec. 

Najprej … kako si kaj? Moram povedati, da mislim na vsakega izmed vas. Upam, da ste zdravi doma. Vsi, ki 

mi pišete, mi sporočate, kako pridno delate za šolo.  

Še v naprej ostanite pridni in skrbite, da ostanete vi in vaši domači zdravi. Saj se spomnite, kaj smo se 

učili, da bomo ostali zdravi, če bomo….spali…., se gibali na ……zraku, redno uživali….in sadje,….pili…., si umivali 

roke…in kašljali…v rokav… 

No ta teden našega učenja na daljavo bo v znamenju sredinega praznika vaših mamic. Žal nam je spodletelo 

presenečenje s cvetjem, ampak verjamem, da ti bo uspelo pripraviti samo tvojega – kot zahvalo tvoji mami 

za vse. V pomoč sem ti pripravila ideje, ki jih boš našla/našel v tabeli GOS in LUM. 

Načrtovane vsebine tega tedna si po dnevih prilagodi sam-a. Kaj boš opravil-a danes, jutri,…v petek, si načrtuj 

sam-a. Glej le, da boš do petka opravil-a vse naloge. Natančno preberi navodila za delo, naloge opravi in utrjuj 

naučeno snov. Če boš imel-a težave, mi želel-a kaj sporočiti, sem ti na voljo preko mojega e-maila 

(sonja.kozelj1@guest.arnes.si ). Lahko pa si pomagaš tudi z brezplačnimi gradivi na  www.Radovednih-pet.si 

za 5. razred. 

SLJ 1. Državni in uradni jezik 
 
 

2. TV spored 
 
 
 
 

 V DZ naredimo strani  od 94 do 97. Zapise naredimo v zvezek za 
SLJ. 

 

 V DZ naredimo strani od 104 do 107. Zapise naredimo v zvezek 
za SLJ. 
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3. Moja najljubša TV oddaja v tem tednu 
 
 

 

 Poglej si nekaj TV oddaj v tem tednu, izberi si najljubšo ter jo 
opiši v zvezek za SLJ. Ne pozabi napisati svoje mnenje in razlage 
zanj. 
 
 

Vse zapise in rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo.  
 

MAT 1. Kombinatorika in verjetnost 
 
 

 
 

2. Simetrija 
 

 Tole so naloge (DZ od 87 do 84 strani), ki ti bodo pomagale 
“ohraniti možgane v dobri kondiciji”. Verjamem, da se jih boš z 
veseljem lotil/a.  
 

 

 O simetriji smo že veliko govorili, tudi že pri LUM, zato ti tele 
naloge (DZ od 104 do 109 strani) ne bodo delale težav. 
 

Vse zapise in rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo.  
 

NIT            Varujemo naravo in gašenje Spomni se, kako smo se učili, da se učimo s pomočjo besedila. Najprej 
preberi dano snov v učbeniku (stran 76 in 77), poglej vsebino še na 

www.Radovednih-pet.si in podčrtaj ključne besede, sestavi, naredi svoj 
miselni vzorec v zvezek NIT. Nato vse utrjuj in ponovi preko vaj v DZ, 
stran 81. 

DRU 1. Prebivalci Slovenije 
 
 
 
 

2. Slovenci po svetu 

 Spomni se, kako smo se učili, da se učimo s pomočjo besedila. 
Najprej preberi dano snov v učbeniku (od strani 102 do 104), 

poglej vsebino še na www.Radovednih-pet.si in podčrtaj ključne 
besede, sestavi, naredi svoj miselni vzorec v zvezek DRU. Nato 
vse utrjuj in ponovi preko vaj v DZ od strani 118 do 121. 

 Učil/a se boš s pomočjo besedila. Najprej preberi dano snov v 
učbeniku (od strani 105 do 107), poglej vsebino še na 

www.Radovednih-pet.si in podčrtaj ključne besede v učbeniku, 
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sestavi, naredi svoj miselni vzorec v zvezek DRU. Nato vse utrjuj 
in ponovi preko vaj v DZ strani122 in 123. 

GOS Speci pecivo za mamico PECIVO ZA MAMICO 

SESTAVINE:                        

 5jajc 

 25 dag sladkorja 

 25 dag moke 

 1pecilni prašek 

 1 dl vode 

 1 dl olja 

POSTOPEK 

Rumenjake in sladkor stepemo, dodamo vodo in olje, nato še moko 
s pecilnim praškom in na koncu vmešamo sneg vseh beljakov. 
Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinjah od 35 do 40 minut. 

 

 



 
 
Potem pa … pomisli, kaj ima tvoja mami rada … in se prepusti tvoji 
kreativnosti… in tako okrasi tortico. 

 

LUM Naredi mami voščilnico Najprej si zamisli načrt za voščilnico. Uporabi materiale, ki jih 
imaš doma. Vklopi tvojo iznajdljivost, ustvarjalnost in… 

 

 

 


