
Ponedeljek, 4.5.,  5.c razred 

 

Dobro jutro, praznični dnevi in počitnice so mimo in upam, da si jih 

lepo preživel ter se dobro spočil. 

Danes te čaka zopet šolsko delo, zato veselo na delo! 

 

SLJ                           VABILO ( delovni zvezek str.110 ) 
 

 Reši 1.nalogo iz DZ na str.110 ( poišči Klarino vabilo v U 
str.78 ). 

 
 
NAR  
 
         Vrni se nazaj na spletno stran NIS- 5.razred in klikni na zaznamek    
NAR.  
 

  Rešitve pošljite učiteljici na e-naslov: tanja.kovac-jerman@os-toncke-cec.si 
 

 

GOS                  Delo za dve uri ( ponedeljek, sreda ) 
 

 Odpri učbenik na str.70,71, 72. 

 Preberi si o higieni ustne votline. 

 Zjutraj in zvečer si umivaj zobe po navodilih. 

 V zvezek napiši odgovore na vprašanja: 
 Katero zobno pasto uporabljaš? 
 Ali uporabljaš zobno nitko? 
 Ali nosiš zobni aparat? 
 Ali te je že kdaj bolel zob? Kako hudo je bilo? 
 Napiši kako je bilo pri zobozdravniku. 

    

 Fotografiraj svoje delo in lahko pošlješ fotografije po           
e-pošti koronagakrona@gmail.com učiteljici Nataši 

             
 
TIT                    KAČA ( delo za dve uri-ponedeljek, četrtek)   
 

 Nareži enako dolge in široke papirnate trakove. 
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 Na polovici trakov nariši kačji vzorec. 

 Dobro si oglej sliko in sestavi, zlepi kačje telo. 

 Na koncu izreži še kačjo glavo in jo prilepi na telo. 

 Uporabiš lahko papir, ki ti je barvno všeč. 
 
Fotografije izdelka pošljite učiteljici na e-naslov: 
vera.arh@os-toncke-cec.si  
 

              
GUM                Ljudska : IZ ZEMLJE GRE V TRSEK 
  

 Na spodnji povezavi poslušaj ljudsko pesem 

 Če boš imel težave s povezavo potem na YouTube napiši: 
ljudska iz zemlje gre v trsek in poslušaj skupino Prifarci 
               

 V zvezek napiši naslov:   Ljudska pesem 
 
                                    Iz zemlje gre v trsek 
 

 Ali veš o kateri rastlini pojejo in igrajo glasbeniki v pesmi? 

 Nariši! 
 
         https://www.youtube.com/watch?v=M10IAv8usl0  
 
 
 

 

ŠPO      Vrni se nazaj na spletno stran NIS- 5.razred in klikni na 
zaznamek ŠPO. 
 
Izvajanje vaj pošljite učitelju na e-naslov: 
 
              jernejlevi@gmail.com 
 
 
 

 

OPOMBA STARŠEM! Opravljene naloge fotografirajte in pošljite učiteljici, učitelju ali 

razredničarki. 

 

JUTRI PA IMAŠ NARAVOSLOVNI DAN. 
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TIT 

 

Oglej si postopek izdelave kače! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


