
Petošolci pozdravljeni! 

Ponovno smo skupaj!       

Majsko vreme se zaenkrat še ni najbolj »majsko odrezalo«      , je pa zato tvoje razpoloženje najbrž tako 

          . Mi se bomo kljub vsemu: koronavirus- covid 19, toplo vreme, naveličanost, zdolgočasenost …; še 

posvetili ponavljanju predelane učne snovi v letošnjem šolskem letu. 

Veliko vas je že poslalo nalogo: miselni vzorec Obpanonski svet. Posamezniki ste se zelo potrudili in jo 

odlično opravili! Bravo! Ostali mi jo čim prej pošljite! 

Obljubljala sem vam že, da boste reševali interaktivno nalogo za ponavljanje. 

Verjamem, da ste kakšno snov, ki smo jo predelali najprej (od začetka šolskega leta) že skoraj pozabili. No 

vseeno upam, da ne vsi            Nekateri ste morda že reševali interaktivne naloge za DRU na Arnesovi 

strani (bravo!) in dobili takojšnje povratne informacije, sedaj pa jih bom dobila tudi jaz. 

Po zgledu nekaterih mojih sodelavcev, sem se tudi sama odločila, da vam pripravim naloge za ponavljanje 

in utrjevanje učne snovi, ki smo jo obravnavali na daljavo in tudi tisto starejšo, ki smo jo obravnavali še v 

šoli. Reševal boš v aplikaciji Classkick. 

Tako kot v šoli, ko si pri ponavljanju lahko uporabljal samo zemljevid Slovenije, velja tudi pri interaktivnih 

nalogah za DRU. Bodi pošten do sebe in se res preveri, koliko znaš in razumeš v tem trenutku brez gledanja 

v učbenik, zvezek, Google … se pravi iz glave       

Drži se datuma in ure, ko bo naloga odprta. Upam, da ti računalnik … deluje in da ne bo težav zaradi 

tehničnih motenj. Če pa se zgodi, da kaj ne prime, ne obupaj, ampak poskusi znova.  

Ko boš kliknili na geslo naloge (PRIJAVA), se vpiši z imenom in prvo črko priimka: Janez N, da bom vedela, 

kdo je nalogo reševal. Potrudi se po svojih najboljših močeh! 

 

5. b: ČETRTEK, 28. 5. OD 11.00 – 20.00 ure.  

 

PRIJAVA: https://app.classkick.com/#/login/IZDE5X 

 

Želim ti uspešno delo, čim manj stresen čas do konca šolskega leta in oceno, za katero si se trudil in delal 

skozi celotno šolsko leto!  

 

Ta teden imaš nalogo uživati v lepotah Slovenije! 

 

Uspešno delo in vse dobro ti želim! Renata LH 

 

https://app.classkick.com/#/login/IZDE5X

