
Drage učenke in učenci 5.c,  

verjamem, da ste se doma dobro organizirali in da skrbno delate naloge.  

Posredujem vam navodila za 2. teden samostojnega dela. Pravzaprav ste tudi ta 

navodila vsi že dobili prejšnji petek, a sem jih malo prilagodila -  nekaj učne 

snovi sem vam »odvzela« z namenom, da bo vaše delo ta teden res kvalitetno 

opravljeno in znanje dobro utrjeno. In da se boste lahko lotili še branja kake 

zanimive knjige, ki jo imate pri roki.  

V tem tednu pričakujem, da se mi javite na elektronski naslov 

stefka.ramovs@guest.arnes.si in mi sporočite, koliko učne snovi ste že predelali 

in kje se vam mogoče pojavljajo težave. Hvala vsem, ki mi to že sporočate in 

sprašujete za dodatna pojasnila k učni snovi. 

Želim vam veliko zdravja. Mislim na vas. 

Štefka Ramovš 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA  

VSEBINA:  

 KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA RASTLINE? 

 KAKO TVORIMO OPIS RASTLINE? 

 

Rešuj naloge v DZ od str. 24 do 31 .  

(NE REŠUJEŠ: DZ 26/6 – 8, DZ 29/3. in DZ 30/5., 6.) 

 

 V preglednici ali miselnem vzorcu pišeš le ključne besede in bistvene 

podatke. V opisu pa (tako kot pri vsakem spisu)  te ključne besede 

uporabljaš v zanimivih povedih.  
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MATEMATIKA  

VSEBINA: 

 PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PISNEGA DELJENJA 

 

Z reševanjem nalog v DZ žarnica od str. 57 do 59 ponavljaš in utrjuješ  pisno 

deljenje.  

 

Rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo. Nujno mi sporoči, kako ti gre 

deljenje. 

 

DRUŽBA  

VSEBINA: 

 PREBIVALCI SLOVENIJE 

 

U od str. 102 do 104.  

 

 V učbeniku preberi o prebivalcih Slovenije.  

 Reši naloge v DZ od str. 118 do 121. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

VSEBINA: 

 SNOV ZAVZEMA PROSTOR 

 

U od str. 82 do 83. 

 

 V učbeniku preberi o snovi, ki zavzema prostor. 

  Reši naloge v DZ od str. 85 do 87.    

 

LIKOVNA UMETNOST in GOSPODINJSTVO  

 

GOS: Pomagaj pri gospodinjskih opravilih. 

 

LUM: Nadaljuj z ustvarjanjem iz materialov, ki jih imaš na voljo. Izdelke lahko 

fotografiraš in  fotografije pošlješ na moj e.naslov  ali pa boš zbirko teh 

izdelkov, ko se spet srečamo,  prinesel v šolo. 

 


