
Pozdravljeni dragi moji učenci in učenke 5.a razreda!       

 

Vidim, da lepo opravljate naloge. Le tako naprej       Vstopamo že v osmi 

teden pouka na daljavo. Pravijo, da bo še vedno na daljavo, zato se 

moramo pripravljati tudi na ocenjevanje. 

Pošiljam vam navodila za delo od ponedeljka, 11. 5. 2020 do petka, 15. 

5. 2020. V petek, 15. 5., bo dan s posebnimi vsebinami. Sledite 

navodilom na naši spletni strani. 

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020 

MAT: Pošiljam ti rešitve torkove matematične naloge. Preveri, če si 

imel/-a prav! 

9876 : 3 = 3292, ost.0 

6543 : 4 = 1635, ost.3 

6321 : 6 = 1053, ost.3 

5429 : 8 = 678, ost.5 

9217 : 9 = 1024, ost.1 

Tvoja današnja naloga pa je: 

Ponovimo poštevanko števil 7, 8, 9. V zvezek napiši poštevanko teh 

števil. 

 

DRU: Vidim, da se lepo trudite z izdelavo plakatov ali PPT predstavitve 

na temo »Preteklost«. Eni ste mi že oddali predstavitve. Ostali, ki še 

niste, ne pozabite! Potrudite se, da bo ocena čim boljša.       

Prejšnji teden ste si brali o »Življenju na gradu«. 

Danes boste raziskovali temo »Celjski grofje«. Odpri učbenik na str. 88 

ter si preberi besedilo.  



Sedaj pa si preberi še nekaj zanimivosti o celjskih grofih in reši spodnje 

štiri naloge. Prepiši jih v zvezek. 

Friderik II. je bil zaljubljen v Veroniko Deseniško. Njegovemu očetu 

Hermanu II. se je to zdelo nedopustno, saj je bila Veronika predstavnica 

nižjega plemstva, grofje Celjski pa so spadali v višje plemstvo. Kljub 

očetovemu nasprotovanju sta se poročila. Zato je dal oče Friderika 

zapreti v grajski stolp v Celju, Veroniko pa utopiti. 

Barbara Celjska je bila sestra Friderika II. Z dogovorjeno poroko je 

postala nemška, češka in ogrska kraljica ter cesarica nemškega 

cesarstva. 

Ulrik II., zadnji Celjan po moški liniji, je bil sin Friderika II. Ubili so ga leta 

1456 v Beogradu. Imel je dva sinova in eno hčer, a so vsi umrli pred 

njim. 

Z njegovo smrtjo je vse posesti Celjanov dobila rodbina Habsburžanov. 

 

1. Obkroži pravilni odgovor. 

Ulrika II. imenujemo zadnji Celjan, ker je bil: 

a) zadnji mož Barbare Celjske. 

b) zadnji član rodbine celjskih grofov. 

c) zadnji prebivalec srednjeveškega Celja. 

     2. Zakaj je Herman II. nasprotoval poroki svojega sina Friderika z 

Veroniko Deseniško?  

__________________________________________________________ 

     3. Kraljica katerih dežel je bila Barbara Celjska? 

__________________________________________________________ 

     4. V katerem zgodovinskem obdobju so izumrli grofje Celjski? 

__________________________________________________________ 



Ko vse rešiš, si spodaj preveri rešitve: 

1. b 

2. Ker je bila Veronika predstavnica nižjega plemstva, Celjski pa so spadali v višje plemstvo. 

3. Nemških, čeških in ogrskih dežel. 

4. V srednjem veku. 

SLJ: Odpri SDZ, str. 36: »Kako povzamemo vsebino opisa 

predmeta?« Na str. 37, reši nalogi 4. in 5. 

 

NIT: Najprej si preberi v učbeniku str. 78, 79, kjer boš ponovil/-a vsebine 

o dejavnikih okolja. 

Nato nadaljuj z branjem novega poglavja na str. 82, 83. Preberi dvakrat. 

 

ŠPO: Učiteljica Maja vam pošilja naslednje naloge: 

Vaje z elastiko…. 

 https://www.rtvslo.si/tv/sport?4d=174680587#modal 

 

TJA: Odpri učbenik na str. 77. Natančno preberi nalogo 32.a: »Eat your 

breakfast. Preberi večkrat. Besede, ki so ti manj znane, izpiši v zvezek 

ter si naredi slovarček. Pomagaj si s slovarčkom v DZ ali na internetu. 

Nato prepiši vprašanja na desni strani in napiši odgovore. 

 

https://www.rtvslo.si/tv/sport?4d=174680587#modal

