
Dragi petošolci! 

Učiteljice petih razredov smo vam pripravile nekaj predlogov za delo v prihajajočih dneh. 

Predlagamo, da se v tem tednu malo usmerite v ponovitev že predelane učne snovi. 

Najpomembneje pa je seveda, da se gibate v naravi, skrbite za svoje zdravje in ostanete 

zdravi! 

 

Pri MATEMATIKI preglejte, če imate rešene vse naloge v delovnem zvezku do strani 29 (tudi 

naloge z utežmi) in v učbeniku do strani 74. Ponovite poštevanko in deljenje v enomestnim 

deliteljem (snov 4. razreda).  

Dele celote lahko ponoviš na zabaven način, in sicer preko iger, ki jih najdeš na povezavi: 

http://zabavnamatematika5.blogspot.com/  

 

Pri predmetu SLOVENŠČINA veš kako pomembno je, da veliko bereš. Poišči kakšen strokoven 

članek in na podlagi njega sestavljaj vprašanja...  

V zvezek zapiši povedi o istočasnosti in neistočasnosti ter povedi, v katerih bo izražen 

vzrok, posledica ali namen. 

Če še nimaš opravljene bralne značke, preberi knjige, zapiši strnjeno obnovo in svoje 

mnenje o knjigi. Lahko dodaš tudi kakšno ilustracijo. 

 

Pri DRUŽBI ponovi učno snov (vse štiri naravne pokrajine) za pisni preizkus. Lahko narediš 

miselni vzorec za vsako pokrajino, v katerega vpišeš ključne podatke in ga dopolniš s simboli, 

slikami... 

 

Pri NARAVOSLOVJU opazuj vreme za vsak dan posebej in ga prikaži z vremenskimi simboli 

ter ga opiši. Pojdi v naravo, opazuj svojo senco in sonce v vseh delih dneva. Opazuj 

prebujanje narave na osojni in prisojni legi ter nariši in zapiši opazovanja v zvezek.  

 

Pri GLASBI s pomočjo dostopne kode za radovednih5 - za učence (najdeš jo v delovnem 

zvezku) ponovi že znane pesmi, ritem, note, pavze in dinamiko. 

 

Pri ŠPORTU pojdi v naravo in se gibaj, gibaj in gibaj ;) 

 

Tudi pri LIKOVNI pojdi v naravo, naberi naravni material in pusti domišljiji prosto pot... kakšen 

izdelek lahko slikaš in sliko prineseš  šolo :) 

 

Pri ŠPORTU pojdi v naravo in se gibaj, gibaj in gibaj ;) 

 

Ne pozabite pa narediti čim več vaj za KOLESARSKI IZPIT! 

 

Učiteljice Martina, Mateja in Jožica 

 

 

http://zabavnamatematika5.blogspot.com/

