
Drage učenke in učenci 5.c. 

Na srečo ste vi že zelo samostojni pri šolskem delu. Zato nam ne bo pretežko 

nadaljevati s poukom na daljavo. Kljub naši vroči želji, da bi se srečali v šoli. Mi 

pa sporočate, da se občasno tudi že družite s posameznimi prijatelji. To me 

veseli, saj vem, da vam je to vse omogočeno v soglasju s starši.  

Opažam, da še vedno prevzemate odgovornost za svoje delo. Natančno berete 

navodila. Pošiljate mi zahtevane naloge. V mojih odgovorih najdete potrditev za 

svoje delo ali pa opozorila in namige za izboljšave.   

Pokazatelj uspešnosti je še vedno redno delo v obdobju dela na daljavo. 

V prihodnjih dnevih se bom slišala z vsemi (MAT) in tega se že zelo veselim. 

Lepo vas pozdravljam. 

Štefka Ramovš 

MATEMATIKA 

VSEBINA: 

       PREVERJANJE ZNANJA, 2.del  (tudi ocenjevanje) 

 

Ocenjevanje znanja iz MAT je bilo že vnaprej napovedano za drugo polovico 

maja. Pokliči me, ko boš na vrsti. Razpored sem poslala staršem. Rabiš le MAT 

zvezek in pisalo.  

Svoje znanje preverjaj takole: 

- Rešuj naloge (in tiste v DZ na koncu preveri z rešitvami).  

- Reši v DZ str. 96 in 97/22. ter str. 101 in 103. 

- V DZ žarnica reši str. 77. 

 

Na dan spraševanja mi boš pokazal/a rešeno nalogo v DZ  žarnica str. 77.  

Nato pa še rešeno v DZ 103/10. – za to nalogo mi boš moral/a pojasnit 

postopek reševanja.  

Rešil/a boš le še nalogo, povezano z deljenjem in nalogo s številskimi izrazi. 

Uspelo ti bo.  

 

 



DRUŽBA 

VSEBINA: 

STARI VEK 

 

Preberi v U 84 – 86. Reši naloge v DZ 94 – 97. 

Poglej predstavitev življenja Rimljanov na:  

 
https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-rimljani-za-najmlajse/  

(v tej predstavitvi so tudi namigi za delo pri LUM) 
 

LIKOVNI POUK,  GOSPODINJSTVO 

VSEBINA: 

LUM: MOZAIK 

 

Izdelaj svoj mozaik. Lahko ga natančno narišeš/pobarvaš  na karirast list. 

Lahko ga izdelaš iz naravnih materialov (uporabi npr. kamenje različnih oblik 

in velikosti, kot bi tlakoval/a delček ceste). 

 

           GOS: Temeljito pospravi svoj delovni prostor in svojo sobo, če jo imaš.  
 

Pošlji mi fotografijo mozaika. 

 

SLOVENŠČINA 

VSEBINA:  

          PESEM z naslovom ŠOLAM SE DOMA 
 

Napiši svojo pesem. Lahko je šaljiva, lahko je resna. Lahko se rima ali 
pa tudi ne. Ima naj vsaj dve kitici s po štirimi verzi.  

 
Pošlji mi fotografijo.  (Pesem lahko napišeš na računalnik, če ti je ljubše.)  

         

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

VSEBINA: 

             UPORABI VZVOD (če bi rad opravil delo z malo napora😊) 

 

V U 100 – 101 preberi o uporabi vzvoda. Naredi nalogo Ena dejavnost.  

V DZ 107 naredi nalogo Sila in ročica. 
 

 

https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-rimljani-za-najmlajse/

