
 

 

 

 

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda! 

 

Odlično delate. Pred vami je 3. teden in 1. del tedenskih nalog iz MAT in SLJ. Ob vseh dilemah in 

vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).  

 

učiteljica Marjetka Andrejek 

 

 
 

DELO NA DALJAVO: 6. 4. – 10. 4.  (1. del tedenskih nalog) 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA: 

Učna snov: Deli celote - ponavljanje 
Na spletni strani radovednih-pet.si se prijavi ali registriraj: 
Postopek prijave/registracije: 

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na 

portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite 
zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 
 

- Na spletni strani izberi predmet matematika → interaktivno gradivo (na desni) 

- v kazalu (zgoraj levo, 2. ikona), povleci drsnico navzdol in izberi 16. poglavje: 

Deli celote in ulomki 

- na naslednjo stran prideš s klikom na znak > (znak je viden, ko se mu približaš 

z miško in sicer na desni strani, na sredini)  

- reši naloge na spletu pri znakih  

- zapis v zvezek:  
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- V SDZ reši naloge na strani 26. 

- Vzemi jabolko ali čokolado ali barvni trak in prikaži 
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. Del celote 

zapiši z ulomkom in z besedo. Sliko ali narisano skico zalepi v zvezek. 
 

Želim ti uspešno delo. Zapis mi pošlji na mail. 

Moje najljubše poglavje, saj se 

bomo pogovarjali o picah in tortah! 

Klikni na modri krožec in dopolni. 

Klikni na svinčnik in nato na zelene krogce spodaj. 
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SLOVENŠČINA: 

Učna snov: Obnova – uvod 

 

- Preberi besedilo na strani 22 v SDZ. 

- Odgovori na vprašanja na strani 24 v SDZ.  

- Še 1x preberi besedilo na strani 22, preštej odstavke in bodi pozoren na to,  

o čem govori posamezen odstavek. Podatke zapiši v preglednico na str. 

22. 

- V zvezek napiši obnovo besedila. Pomagaj si s podatki iz preglednice. 

 

 

Kar pogumno! Nalogo mi pošlji na mail. 

 

 
Zapis naj bo estetski in čitljiv! 

Preveri si zapis in  

popravi napake! 
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