
 SREDA, 13. 5. 2020 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Pri naravoslovju smo že predelali snov, ki ste jo imeli pri meni, zato bomo samo 

še utrjevali in ponavljali 

Danes si  preberi v učbeniku strani 12, 13, 14 in 15. Beri glasno, da boš hkrati 

utrjeval še glasno branje. 

Preglej in preberi si tudi zapis v zvezku. 

 

MATEMATIKA  

1. PONOVIMO: 

1kg = 100 dag 

1kg = 1000g  

1dag = 10 g 

 

Rešitve včerajšnje naloge. Poglej in pokljukaj. 

6 kg = 600 dag 

70dag = 700 g 

45 dag = 450 g 

300g = 30 dag 

3 kg = 300 dag 

8 kg = 8000 g 

500g = 50 dag 

60 dag = 600 g 

5 kg = 500 dag 

3000g = 3 kg 

85 dag = 850 g 

600 dag =  6 kg 

 

2. V DZ reši naloge na str. 14 in 15. 

3. V RJI reši str.69. 



SLOVENŠČINA 

Primerjaj svoj zapis z rešitvami in popravi napačne odgovore. 

Str. 65  

NE, NE, DA 

a), b), a), c), a) 
 

Do včeraj si mi moral poslati narobe pravljico. Če je še nisi, mi jo pošlji. 

1. V DZ reši naloge na str. 66 in 67. Potrudi se pri obliki zapisa. 

LIKOVNA UMETNOST 

Plastično oblikovanje iz odpadne embalaže. 

Iz odpadne embalaže, kot so: prazne škatle od mleka, jajc, zdravil, čajev, 

(toaletni) tulci različnih velikosti, zamaški, ščipalke, sladoledne paličice, … lahko 

izdelaš številne zanimive »igračke«. Polepšaš jih tako, da jih oblepiš z barvnimi 

papirji ali polepiš z barvnimi koščki iz reklamnih prospektov. Lahko jih prebarvaš 

s tempera barvami, prepleskaš z belo zidno barvo in ko se posuši, še pobarvaš s 

primernimi barvami …  

Lahko pa pustiš kar takšne, če te to ne moti. Potrebuješ: zaščito za mizo, škarje, 

lepila (uhu, mekol, lepilni trakovi), koščke barvnega papirja, flomastre… 

 

1. Spodaj imaš navodila za izdelavo formule in metulja iz toaletnega papirja. 

Enega si izberi in izdelaj. Uporabi domišljijo. 

 



 

 

 

 


