
Drage učenke in učenci 5.c.

V stopamo v 6. teden dela na daljavo. Ta teden le še skrbno 
opravite šolske obveznosti. Sledil bo teden počitnic. Vem, da je 
vsak teden težje in da si vedno bolj želimo srečanja v učilnici. 
Ampak zaenkrat »zmagujemo«😊. Vztrajali bomo, dokler bo 
treba.

V tem tednu boste preko telefona opravili še govorni nastop za 
družbo. Tega pripravljate že od februarja dalje. Saj veste: 
pomagali si boste »s plakatom«, približno dve minuti 
pripovedovali v knjižni slovenščini…pa saj so vam kriteriji za 
predstavitev in ocenjevanje govornih nastopov itak že zelo 
znani😊.

Uspešno delo vam želim, veliko mislim  vas!

Štefka Ramovš

SLOVENŠČINA, LIKOVNA UMETNOST
VSEBINA:

ČEMU IZDELUJEJO REKLAME?

V DZ str. 98 in 99 preberi, razmisli in reši . Reši še str. 103.
 
Izdelaj zanimivo reklamo za zdravo gibanje v naravi (sprehodi 
v gozd ali vrtnarjenje ali….karkoli si izmisliš).                            
Osredotoči se le na eno dejavnost. Pa jo reklamiraj: na zanimiv
način, z malo besedami in jo vabljivo likovno oblikuj. Na en ali 
dva lista skupaj. 
Pošlji mi fotografijo izdelka.

MATEMATIKA
VSEBINA:

PREVERJANJE ZNANJA, 2. del

Z reševanjem nalog  v DZ žarnica str. 73,74  preverjaš  že 
obravnavano učno snov.

Če lahko, mi pošlji v pregled. Lahko ti pregleda kdo drug, pa mi le 
sporoči, če je šlo.

DRUŽBA



VSEBINA:
PREVERJANJE ZNANJA, 2.del

Nariši miselni vzorec z naslovom EVROPSKA UNIJA IN SVET (U 
108 – 111).

Delaj ga na dva lista v zvezek za DRU. Ključne besede 
obogatiš s pomembnimi dodatnimi besedami, slikami, risbami.
Lahko mi pošlješ fotografijo, če želiš.

NARAVOSLOVNI DAN
VSEBINA:
        ŽIVLJENJSKA OKOLJA

Izberi si eno življenjsko okolje: vrt, travnik ali gozd. Raziskuj 
ga. Bodi pozoren na rastline in živali v izbranem okolju.   Izberi
si eno žival (pajek, mravlja, pikapolonica….), ki jo najdeš in 
eno rastlino (regrat, grm, sadika solate…).  

Pripravi pregleden zapis o izbrani rastlini in živali (miselni 
vzorec ali kako drugače). Poišči čimveč zate novih podatkov o 
njiju.  Tudi nariši ju. 
Nato pripravi govorni nastop. Govoril boš približno 2 minuti.

Pregledni zapis  in govorni nastop bosta vključena v oceno, ki 
jo boš dobil pri NIT. Predstavitve bodo potekale v času po 
prvomajskih počitnicah, po predhodnem dogovoru. Opravili 
bomo na daljavo, če nas še ne bodo spustili v šolo😊.
                                                                     

GOSPODINJSTVO

Pomagaj pri hišnih opravilih. In tudi zunaj hiše, če te rabijo😊


