
PONEDELJEK, 10. maja 2020 

1. SLJ 

V DZ str. 63 si oglej zgodbo v slikah.  

Deklici je ime Andreja, dečku v zelenem puloverju Marko, dečku v rdečem puloverju 

pa Tadej. 

Zgodbo najprej povej, nato jo zapiši tako, da bi jo razumeli, tudi če ne bi videli 

fotografij. 

Preberi jo, popravi morebitne napake in jo prepiši v zvezek. Piši čitljivo in estetsko.  

Zgodbo fotografiraj in pošlji. 

 

2. MAT 

REŠITVE: 

DZ str. 96 

639 : 2 = 319, 1 ost. 587 : 3 = 195, 2 ost. 476 : 4 = 116, 2 ost. 

663 : 4 = 165, 3 ost. 836 : 5 = 167, 1 ost. 953 : 8 = 119, 1 ost. 

953 : 6 = 158, 5 ost. 405 : 5 = 135  465 : 4 = 116, 1 ost. 

577 : 3 = 192, 1 ost. 744 : 7 = 106, 2 ost. 800 : 6 = 133, 2 ost. 

258 : 7 = 36, 6 ost.  743 : 9 = 82, 5 ost.  941 : 8 = 117, 5 ost.  

DZ str. 96 

Če ste prav izračunali, ste dobili geslo, ki se glasi: 

VAJA RES DELA MOJSTRA. 

 

Danes reši besedilne naloge na strani 93.  

Besedilno nalogo preberi, podčrtaj vprašanje in podatke. Napiši račun in odgovor. 

Jutri bomo začeli z delom v 4. delu. Naloge, ki jih nismo rešili v 3. delu, lahko rešiš za 

vajo, ko boš imel čas. 

 



3. NIT 

Danes boš spoznal KRALJESTVO ŽIVALI. 

Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index.html (do POVZETEK) preberi razlago ter 

oglej vse posnetke in fotografije. 

Nato oblikuj zapis v zvezek (na dve strani, pokončno). 

 

KRALJESTVO ŽIVALI 

 

VRETENČARJI 
imajo hrbtenico iz vretenc 

 
SESALCI  
mladiči sesajo materino mleko 
kopenski sesalci so pokriti z dlako 
živijo na kopnem, v vodi in tudi letijo 
(človek, žirafa, kit, netopir, pes, veverica,…) 
 
PTICE 
valijo jajca 
imajo perje 
imajo votle kosti, da lahko letijo (vse ptice 
ne letijo) 
(galeb, kokoš, labod, noj,…) 
 
DVOŽIVKE 
del življenja živijo v vodi, del pa na kopnem 
(močerad, žaba, človeška ribica,…) 
 
RIBE 
njihove okončine so plavuti 
živijo v vodi – rečne in morske 
(postrv, morski pes, morski konjiček,…) 
 

 

NEVRETENČARJI 
 

ŽUŽELKE 
imajo glavo, oprsje in zadek 

iz oprsja jim rastejo trije pari nog 
(komar, kačji pastir, muha,…) 

 
PAJKOVCI 

imajo glavoprsje in zadek 
iz glavoprsja jim rastejo štirje pari nog 

 
RAKI 

imajo glavoprsje in zadek 
obdaja jih trdno ogrodje 

 
MEHKUŽCI 

imajo mehko telo 
(polži, školjke in glavonožci – lignji in hobotnice) 
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