
SREDA, 15. 4. 2020 

Ob sredah imamo na urniku dopolnilni pouk. Danes sem objavila spet nove naloge za utrjevanje in 

ponavljanje. Tokrat so matematične. 

Naloge prepiši v karo zvezek in jih reši. 

Rešene naloge slikaj in mi jih pošlji po elektronski pošti najkasneje do petka. 

 

SLOVENŠČINA 

Sedaj pa že dobro poznaš pravljico Ti kanta požrešna (prebral si jo v petek, lahko jo ponovno). 

V zvezek napiši naslov, datum in odgovori na vprašanja. Piši v celih povedih. 

 

          Primož Suhodolčan: Ti kanta požrešna!                                                datum 

1. Napiši tri lastnosti, ki najbolj označujejo kanto (kakšna je). 

2. Iz besedila izpiši poved, s katero pisatelj poudarja, da je bila kanta kar naprej lačna. 

3. Iz besedila izpiši tri posledice njene nenasitnosti (kaj se je zgodilo z njo, ko se je vendarle 

najedla). 

4. Nariši kanto. Lahko jo narišeš takrat, ko je lačna, lahko jo narišeš takrat, ko je, ali pa takrat, 

ko je sita. 

Odgovore slikaj in mi jih pošlji po elektronski pošti. 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

1. Preglej in popravi nalogo v delovnem zvezku 

DZ 65/5 

 

 

 

DZ 65/6 

 

 

 

5 cm 2 mm = 52 mm 

4 cm 3 mm = 43 mm 

6 cm 8 mm = 68 mm 

1 dm 4 cm = 140 mm 

2 dm 7 cm = 270 mm 

6 dm 1 cm = 610 mm 

5 dm 2 cm 3 mm= 523 mm 

7 dm 8 cm 9 mm = 789 mm 

6 dm 1 mm = 601 mm 

20 cm = 2 dm 

400 cm = 40 dm 

60 cm = 6 dm 

700 mm = 7 dm 

60 mm = 6 cm 

600 mm = 60 cm 

570 cm = 57 dm 

240 mm = 24 cm 

530 dm = 53 m 

380 mm = 38 cm 

30 cm = 3 dm 

300 cm = 30 dm 

http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/mat_pretvarjanje_15april.pdf
http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/mat_pretvarjanje_15april.pdf


DZ 65/7 

 

 

 

 

 

 

 

DZ 65/8 

Pri reševanju (računanju) si vedno dolžine spremenimo v enako mersko enoto. 

2 m 1 cm = 201 cm 

1 m 98 cm = 198 cm 

201 cm – 198 cm = 3 cm 

Zmagovalka je skočila 3 cm više od drugouvrščene. 

 

DZ 65/9 

6 m = 600 cm 

5 m 85 cm = 585 cm 

600 cm – 585 cm = 15 cm 

Drugouvrščeni bi moral svoj rezultat izboljšati za 15 cm, da bi delil prvo mesto. 

 

DZ 65/9 

1. mesto: 8 m 34 cm = 834 cm 

2. mesto: 834 cm – 21 cm = 813 cm 

3. mesto: 8 m 5 cm = 805 cm 

4. mesto: 805 cm – 16 cm = 789 cm 

a) Drugi je skočil 813 cm. 

b) Četrti je skočil 789 cm. 

c) 834 cm – 789 cm = 45 cm  

Skok zmagovalca je bil za 45 cm daljši od skoka četrtega. 



d) 813 cm – 805 cm = 8 cm 

Skok tretjega je bil za 8 cm krajši od skoka drugega. 

 

2. Danes reši naloge v DZ str. 66 in 67.  

Kako rešujemo besedilne naloge? Preberi, podčrtaj pomembne podatke, naredi načrt, račun, 

odgovor na koncu še enkrat preveri smiselnost odgovora. 

NE pozabi podčrtati pomembnih podatkov in narediti načrta (skica, izpis podatkov). 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Danes boš v učbeniku na str. 64, 65 prebral, da ŽIVA BITJA delimo v štiri kraljestva (štiri skupine): 

 kraljestvo živali, 

 kraljestvo rastlin, 

 kraljestvo gliv, 

 kraljestvo drobnih bitij. 

Dobro preberi besedilo in razmisli, kam uvrščamo človeka. O tem se bomo učili naslednji teden. 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Pripravi: 

 brezčrten list (če je možno večji, risalni, lahko tudi iz sredine zvezka ali dva A4 lista skupaj) 

 navaden svinčnik (tak, ki se ga šili) ali barvice 

Preberi navodila v celoti, šele nato se loti naloge.  

Naloga je obsežna, zato jo boš dokončal naslednji teden. 

 

1. Najprej nariši nekaj (3 – 5) balonov, ki letijo nad pokrajino. Riši s svinčnikom ali z barvicami. 

List obrni ali ležeče ali pokončno – kakor želiš. 

Če boš narisal večji balon, bo videti balon bolj spredaj. 

Če boš narisal manjši balon, bo videti balon bolj zadaj. 

Večji baloni naj bodo bolj na zgornjem delu lista, manjši bolj na spodnji polovici lista 

Baloni se med seboj prekrivajo. Sprednji so večji, zadnji so manjši. 



Nekaj idej za risanje balonov (tvoje ideje pa so zagotovo boljše 😊, le potrudi se): 

 

 
 
 
2. Pod baloni nariši pokrajino, nad katero letijo baloni. 
 
Pokrajina naj bo enostavna, zapolnjena z različnimi vzorci (glej spodnjo sliko). 
Da gre za več hribčkov si prepoznal po tem, ker ima vsak hribček drugačne črte. 
 

 
 

 

 

3. Vse balone boš izpolnil z različnimi črtami (vzorčki). 

Če boš risal črte bolj gosto (skupaj), bo površina bolj temna. 

Če boš risal črte bolj redko (narazen), bo površina bolj svetla. 

Pri risanju črt bodi natančen in izviren. 

Če želiš, da bo balon videti okrogel, črte na balonu riši ukrivljeno in ne naravnost. 

 

 
 

UKRIVLJENE ČRTE 

 
RAVNE ČRTE 

  
 



Nekaj idej za risanje črt: 

 

 
 
Pri delu ne uporabljaj radirke!!! 
 
 
 
 
Ker je tale likovna naloga zahtevna, so zanjo 
namenjene 4 ure pouka, kar pomeni, da jo boš 
naslednji teden končal, fotografiral in objavil na 
naši spletni razstavi (povezava bo naslednji 
teden na voljo v e-učilnici).  

 


