
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA, 5. razred 

 

Dragi bivanjski petošolci, 

 

prepričana sem, da sta vaši razredničarki poskrbeli za dobršno mero znanja, ki ga boste 

pridobili v tem času, ko se šolate od doma. Poglejte s pozitivne strani – zdaj imate več kot eno 

uro časa za domačo nalogo.       

 

Upam, da se še spomnite mojih priporočil glede umivanja rok pred jedjo in da na to opominjate 

tudi druge družinske člane. 

 

V teh dneh, ko sta gibanje na javnih igriščih in druženje s prijatelji odsvetovana, je na srečo 

sončno in toplo vreme, zato priporočam, da večji del dneva preživite zunaj na zraku – tecite, 

sprehajajte se (s psom      ), splezajte na drevo, mogoče naredite hišico na drevesu, kamor 

odrasli nimajo vstopa. Poleg vseh vragolij, ki jih lahko počnete okoli hiše, priskočite na pomoč 

tudi pri hišnih opravilih. Staršem predlagajte piknik na vrtu (lahko tudi na balkonu, terasi), za 

sladico pa poskrbite vi. Kdo ne mara palačink? 

 

SESTAVINE ZA TESTO: 

o 2 jajci, 

o 0,5 dcl mleka, 

o 200 g moke,  

o 30 g kakava v prahu, 

o 1 žlica Nutelle, 

o 30 g sladkorja. 

POSTOPEK:  

Vse sestavine v posodi zmešamo v gladko 

maso brez grudic. Tisti, ki nimate ponve za 

peko palačink, dodajte v ponev kapljico olja, 

da se vam palačinke ne sprimejo. V 

razbeljeno ponev vlijemo maso ter 

popečemo palačinke na obeh straneh. 

SESTAVINE ZA NADEV:  

o 1 dcl smetane za stepanje, 

o 250 g sira Mascarpone, 

o 250 g zamrznjenih borovnic, 

o 250 g zamrznjenih malin, 

o 50 g stopljene bele čokolade, 

o 1 vaniljev sladkor, 

o 2 žlici kokosa, 

o sladkor v prahu (za posip). 

 

POSTOPEK: 

Sladko smetano stepemo, ji dodamo sir 

Mascarpone, raztopljeno belo čokolado in 

kokos. Čokolada ne sme biti vroča, ker bo 

krema padla skupaj, prav tako pa ne sme 

biti preveč ohlajena, ker bodo nastale 

grudice. Smetana in sir Mascarpone morata 

biti pred uporabo hladna. Gozdne sadeže 

pustimo kakšnih 15–30 minut na sobni 

temperaturi, da se odtalijo in pustijo 

nekoliko soka. Sredino palačink nadevamo s 

kremo in po vrhu posipamo 2–3 žlice 

gozdnih sadežev. Uporabimo tudi sok. Pred 

serviranjem palačinke posipamo s 

sladkorjem v prahu. 



 
 

Ne pozabite, da se bliža materinski dan (25. marec). Prilagam povezavo do posnetka zanimive 

voščilnice, ki je bodo vaše mamice zagotovo zelo vesele. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odoAzv9cGcA 

 

Ali slišite, kako vas cvetoči travniki vabijo? Izdelajte svoj herbarij, do jeseni boste imeli veliko 

dela.       Verjetno se sprašujete, kaj je herbarij. To je zbirka posušenih rastlin, ki so prilepljene 

na list papirja. 

 

 
 

Začnite s travniškimi in gozdnimi rastlinami (marjetica, kronica (pomladanski veliki zvonček), 

zvonček, jetrnik, trobentica, teloh itd.), ko bodo drevesa začela zeleneti, pa vključite tudi 

njihove liste. In ne pozabite, vedno si po koncu nabiranja rastlin umijte roke.       

 

https://www.youtube.com/watch?v=odoAzv9cGcA


 

Kako priti do svojega herbarija?       

 

 

1. Z družino pojdite v naravo in odrežite ali odščipnite rastlino. Pri tem si nekam zapišite, kje 

in kdaj je bila rastlina nabrana. 

 

 

2. Ko pridete domov, prosite starše za časopis. Rastlino ali dve vložite med dva časopisna 

papirja in vse skupaj obtežite s kupom knjig. 

 

 

3. Naslednji dan zamenjajte časopis in vse skupaj znova obtežite s knjigami. To počnite toliko 

časa, dokler časopis ne bo več vlažen. Na začetku menjajte časopis vsak dan, potem pa bolj 

poredko. Skupaj s starši nalepite (z lepilnim trakom) posušene rastline na lične liste papirja 

tako, da bo poleg rastline dovolj prostora za ime rastline in nabiralca. Ne pozabite dopisati, 

kdaj in kje je bila določena rastlina nabrana. 

 

 

4. Priredite razstavo na domu.       Cel hodnik lahko opremite s svojimi umetninami iz 

narave.  

 

 
 



 

Da možgančki tudi med prostim časom ne zaspijo, pa rešite spodnja sudokuja.  

 

Sudoku je igra, kjer imamo kvadrat, ki je razdeljen na devet večjih kvadratov in vsak od teh 

devetih kvadratov je razdeljen še na devet manjših. V tej mreži je razporejenih že nekaj 

števk, vaša naloga pa je, da celotno mrežo zapolnite s števkami.  

 

Pogoji so naslednji: 

o v vsaki vrstici so vse števke od 1 do 9 (vsaka natanko enkrat), 

o v vsakem stolpcu so vse števke od 1 do 9 (vsaka natanko enkrat), 

o v vsakem od devetih večjih kvadratov so vse števke od 1 do 9 (vsaka natanko enkrat). 

 

ZA ZAČETNIKE 

 

 



LAHEK 

 

 
 

Pazite nase in na svoje bližnje. V kopici šolskih zadolžitev pa ne pozabite tudi na sprostitev. 

 

Lep pozdrav 

učiteljica Polona 


