
ČETRTEK, 7. 5. 2020 

MATEMATIKA  

Rešitve včerajšnje naloge. Poglej in pokljukaj. 

 

1. V DZ na str.9 reši naloge.  

2. V zvezek napiši Vaja,  prepiši spodnje naloge in jih reši. 

1. Pisno zmnoži. 

1063 . 8                          678 . 9                           1504 . 6                  1257 . 2   

2. Pisno deli in naredi preizkus. Pazi pri podpisovanju števil. 

3542 : 6 =                     P:                          7409 : 7 =                             P: 

1539 : 3 =                    P:                           6121 : 9 =                               P: 

829 : 8 =                      P:                          1000 : 4 =                                 P: 

     3. H količniku števil 6 in 2838 prištej razliko istih dveh števil. 

       4. Imaš števili 1518 in 6. 

        a) Izračunaj zmnožek teh dveh števil. 

        b) Izračunaj količnik teh dveh števil. 

          



         DRUŽBA 

 S pomočjo spodnjih  vprašanj, učbenika in zvezka ponovi snov, ki smo jo 
obravnavali. To so tudi vprašanja, ki jih boš moral znati za ocenjevanje. 
Vprašanja skopiraj in prilepi v zvezek, lahko jih pa tudi prepišeš. 

Ustno skušaj odgovoriti na vprašanja. Če ne gre poišči odgovor v zvezku ali 
učbeniku. 

UPOŠTEVAMO PRAVICE LJUDI 

1. Naštej 3 potrebe.  

2. Kaj so potrebe, želje, pravice in dolžnosti? Razlikuj med njimi. Za vsakega 

povej tudi svoj primer  (npr.: učenje, žoganje s prijatelji, obiskovanje šole, 

kosilo, pospravljanje šolskih potrebščin, pomoč drugim, spoštovanje 

sošolcev, življenje v družini, sodelovanje pri pouku, nov računalnik…). 

3. Naštej  temeljne otrokove pravice. Razloži jih.    

4. Naštej nekaj primerov, ko so kršene pravice otrok v svetu in pri nas. 

5. Si že kdaj kršil katero pravico? Katero? Kako? 

6. Naštej nekaj svojih dolžnosti. Česa imaš več – pravic ali dolžnosti?  

7. Kaj lahko narediš, kadar si v stiski? Povej več možnosti.  

SKRBIMO ZA DOMAČI KRAJ 

1. Kaj lahko razberemo z letalske fotografije? Na kaj smo pozorni pri 
opazovanju? 

2. Naštej razlike med letalsko fotografijo in načrtom naselja. 
3. Kdo je kartograf? 
4. Kaj je domača pokrajina? 
5. Opiši lego domačega kraja. 
6. Naštej nekaj dejavnosti v domači pokrajini. Katere so namenjene le 

prebivalcem naselja? 
7. So dejavnosti domače pokrajine pomembne za prebivalce? Utemelji 

odgovor. 
8. Katero je središčno naselje tvoje domače pokrajine? Razložijo vlogo 

središčnega naselja za življenje v občini. 
9. Kako se imenuje naša občina? Kaj še veš o njej? 

          Na kaj so razdeljene nekatere občine? Na kaj je razdeljena naša občina? 

 



ŠPORT 

Če bi bili zdaj v šoli, bi zdaj pridno vadili za športno vzgojni karton: tek na 60m, 

na 600m, poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

Poskušaj izvesti spodnje naloge, da ostaneš v formi. 

1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 

nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 



 

-lazenje 

-skoki 

 

 

 

 

 

 


