
TOREK, 12.5.2020 

Danes boš utrjeval/a svoje znanje, izvedel/a boš tudi kaj novega in ustvarjal/a 

zanimivo sliko. Ne pozabi na krajši odmor med nalogami. Malo se tudi razgibaj. 

 

MATEMATIKA 

Kako je šlo včeraj pri nalogah v RI? So bile težave z matematičnimi izrazi? Še 

enkrat jih ponovi in preveri rešitve. (RI str. 24 ) 

vsota- takrat seštevamo 

razlika- pomeni, da odštevamo 

zmnožek- množimo 

količnik- dobimo pri deljenju 

1. 57 + 28 =85 

2. 81 – 63 = 18      18 + 5 = 23 

3. 9 . 8 – 4 = 68 

4. 24 : 6 = 4 

5. 9 . 5 + 6 . 8 = 45 + 48 = 93 

6. 3 . 9 =27      9 : 3 = 3     27 – 3 =24 

 

1.V RI na strani 20 boš danes utrjeval/a dele celote. Zapišemo jih z ulomkom, se 

spomniš? 

 

  1      zgornje število pove, koliki del celote je 

  4       spodnje število pove, na koliko delov je celota razdeljena 

primer: sedmina od 21 je 3, ker je 21 : 7 = 3 

 

2. V karo zvezek napiši VAJA in datum. Naloge lahko prepišeš ( s tem vadiš 

natančen prepis), lahko pa označiš številko in zapišeš samo račun in odgovor. 

 

a) Že 9 tednov smo doma . Koliko dni je to? 

R:___________________________________ 



O:_______________________________________________________ 

 

b) Na parkirišču je 8 avtomobilov in 6 motorjev. Koliko koles je to? (zapiši 

sestavljen račun) 

R:_______________________________________ 

 

O:__________________________________________________________ 

 

c) Babica je imela 72 bonbonov. Razdelila jih je 8 vnukom, vsakemu enako. 

Koliko bonbonov je dobil sak? 

           R:_________________________________________________ 

          O:__________________________________________________ 

 

     č)  V gozdu živi 5 veveric. Vsaka je pojedla 9 lešnikov. V shrambo je vsaka  

         spravila še 6 lešnikov. Koliko lešnikov so nabrale veverice? 

         R:______________________________________________ 

         O: ________________________________________________ 

 

SLOVENŠČINA 

 

Danes boš preveril/a svoje znanje. Se še spomniš, kdaj uporabimo veliko 

začetnico? Kakšne povedi poznamo? Kje uporabimo vejico? Kako si pomagamo, 

kadar besedo izgovorimo drugače kot jo zapišemo? (NI ali DVA) 

Sedaj pa na delo. 

V zvezek z vmesno črto napiši naslov PREVERJAM in datum. 

1. Čitljivo prepiši besedilo, pazi na veliko začetnico. 

 

ZA VIKEND SE JE DRUŽINA KOVAČ ODPRAVILA NA MORJE V PIRAN. 

SPREHODILI SO SE PO GLAVNEM TRGU, KI JE DOBIL IME PO GLASBENIKU 

TARTINIJU. ŠLI SO TUDI NAKUPOVAT V SOSEDNJO ITALIJO. SPREHODILI 



SO SE OB OBALI NAŠEGA JADRANSKEGA MORJA. ANDREJU PA SO BILE 

VŠEČ SOLINE V SEČOVLJAH. 

 

2. Povedi prepiši in postavi ločila. 

 

Zakaj so bile šole zaprte___ 

 

Paziti moramo na higieno rok in varnostno razdaljo____ 

 

Kje imaš delovni zvezek______ 

 

Poglej koliko zvezd je na nebu____ 

 

Kam si pospravil barvice______ 

 

Na nebu so črni oblaki______ 

 

Hura, poglej, sneži_____ 

 

    3.Naslednje naloge te čakajo v DZ. Se še spomniš, kako rešujemo rebuse? 

       Pod sličico zapišeš besedo. Prečrtaš črke, ki so označene s številko, ali  

       določeno črko zamenjaš z drugo, kot je označeno. 

       Reši naloge na strani 61/2., 3. in na strani 62/4. naloga. 

 

Zaslužiš si kratek odmor. Pospravi matematiko in slovenščino in pripravi 

okolje. 

• Popij malo vode. 

• Vrti iztegnjene roke naprej in nazaj. (8 ponovitev) 

• Sonožno odskači do kopalnice. Nazaj se vrni po vseh štirih. 

• Sedi na stol in vstani. Ponovi 8 krat.  

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

1.Nazadnje si dobil/a vprašanja za ponavljanje. Še enkrat si jih poglej in ponovi 

tisto, kar ti še ne gre. 

2.Naročila sem ti tudi, da opazuj živalce, ki so se nepovabljene naselile v vaši 

hiši. 

• Si mogoče opazi/a kakšnega pajka? Kaj pa mravljo, muho, oso? Včasih 

zaide v stanovanje tudi kakšna miška. 

• Če imate zunaj na tleh kakšno desko, ali poleno, jo dvigni. Kaj vidiš 

spodaj? Navadno so tam majhni hroščki, ki se imenujejo MOKRICE, ker 

imajo rade vlago in temne prostore. 

• Včasih okrog leta tudi majhen metuljček. To je molj. Radi imajo volnena 

oblačila in v njih delajo luknje. 

• Pod napuščem ali v žlebu ali v odprtini v opeki se lahko naselijo ptice. 

• Poglej malo naokrog. Zagotovo boš našel kakšno malo živalco. 

Kaj misliš, zakaj se naseli v stanovanju? Tam najdejo zavetje in hrano. 

Te živalce niso nevarne, vendar v stanovanju niso dobrodošle. Kako se jih 

znebimo? Z rednim čiščenjem, včasih tudi s strupi. Strupi so nevarne snovi in z 

njimi je treba ravnati PREVIDNO. Se še spomniš znakov za nevarne snovi? 

(jedko, vnetljivo, nevarno za okolje, smrtno nevarno, eksplozivno) Poglej si jih 

na različni embalaži. S TAKIMI SNOVMI LAHKO DELAJO SAMO ODRASTLI. 

3.V učbeniku poišči poglavje V HIŠI  na strani 76, 77 in si preberi zapis o 

nepovabljenih obiskovalcih. Pod istim poglavjem si poglej nalogo v DZ. Ni 

potrebno, da jo rešiš takoj. Vzemi si čas in malo raziskuj. 

LOVILNICA ZA MRAVLE 

Če imate mravlje, naredi lovilnico.  Na krožniček deni sladko vodo in naslednji 

dan poglej, če so se mravlje ulovile. Opazuj, od kod prihajajo. 

PAJKOVA MREŽA 

Opazuj  pajkovo mrežo. Najdeš jo tudi v naravi. Poglej njen vzorec. Na koliko 

mestih je pritrjena? Primerjaj pajka in mravljo. (pomagaj si s sliko v učbeniku) 

4.V brezčrtni zvezek napiši zgoraj naslov V HIŠI. Nariši pajka in mravljo in ju 

primerjaj. ( lahko ju tudi nalepiš, če najdeš sliko) Preriši razpredelnico. 



PAJEK MRAVLJA 

8 nog ( 4 pari ) 6 nog ( 3 pari ) 

samotar živijo v skupini 

v mrežo lovi muhe hrano nosi v skrivališča 

glava, trup, tipalke na glavi glava, trup, zadek, tipalke na glavi 

  

Z opazovanjem nepovabljenih stanovalcev lahko nadaljuješ do konca tedna. 

 

LIKOVNI 

Danes imaš zabavno nalogo. Naslikal/a boš domišljijsko žival. Natančno si 

preberi navodila, poglej si tudi slike. 

 
1. List prepogni na pol po dolžini. 
2. S pisanimi črkami na sredinsko črto zapiši svoje ime. Glej sliko. 
3. List prepogni in svoje ime preriši. Pomagaj si tako, da list nasloniš na okno. Piši prav 

do roba srednje črte. 
4. List raztegni in ga obrni pokonci. Opaziš kakšno obliko domišljijske živali? 
5. Sedaj se loti barvanja. Bodi natančen ustvarjalen. Pobarvaj tudi ozadje.  

 

 

 

 

 



 

 

 


