
TOREK, 17. 3. 2020 

SLOVENŠČINA 

 Pregled včerajšnjega dela: Preveri, kako si včeraj naredil nalogo. Pri pregledu bodi 
pozoren na velike začetnice, ločila. Se v tvojih zapisih poved začne z veliko začetnico in 
konča s piko (ali vprašanjem ali klicajem)? So vse črke pravilno in lepo zapisane? 
Popravi, kar je potrebno popraviti. 

 Reši naloge: DZ stran 16, 17 in 18. Bodi pozoren na velike začetnice in ločila ter 
pravilen zapis črk! Potrudi se in piši lepo. 

Pomoč: Kjer osel leži, dlako pusti. Metka je kuhala mulo. Brata sta se skregala za oslovo 
senco. Osel gre samo enkrat na led. Knjiga je imela oslovska ušesa. 

MATEMATIKA 

 Pregled včerajšnjega dela (rešitve): 
DZ 36/1.  96, 96, 82, 82, 88, 88, 80, 80, 86, 86, 84, 84 
stran 37: 2.  462, 462, 408, 408, 930, 930, 860, 860, 666, 666, 999, 999 
3. 69 
4. 468 
5. 876, 790, 774 
stran 38: 
1. 48, 39, 93, 77, 46, 99, 64, 900, 88, 55 
2. 85 
3. 99 
4. 360 

 

 Pisno množenje s prehodom 

Pri pisnem množenju bomo tudi upoštevali pravilo "štej ena naprej" ali "štej 4 naprej". 
Oglej si nalogo na strani 40  zgoraj (Tinina zabava). Pri računu 15.3 je prikazano, kako 
štejemo "1 naprej" (eno desetico prištejemo k deseticam). 

 Reši naloge v DZ stran 40, 41 in 39. 

Bodi pozoren na pravilno podpisovanje in vrstni red množenja (z desne proti levi - glej 
puščico!). 

 

ŠPORT 

Odidi ven na zrak, na sprehod, vmes pa lahko tečeš, skačeš. Bodi previden in se ne druži! 
Tudi s sošolci ne, tudi s sosedi ne! 

 

DRUŽBA 

 Ponovi orientacijo (U/20, 21). Vzemi uro na kazalce, odidi ven in se z njo orientiraj. Kje 
je jug? Kje so potem ostale strani neba? Pomagaj si tako, da na list papirja narišeš 
vetrovnico in jo obračaš glede na pokazano smer na uri. Pomagaj si z zvezkom ali 
učbenikom. 



 Preberi si snov v učbeniku na strani 22, 23 (Načrt učilnice). 
 Dobro si oglej Tloris učilnice 4. b na strani 22 in legendo na strani 23. Kaj se nahaja v 

polju B7? V katerem polju se nahaja koš? Koliko oken ima učilnica? V katerem delu 
učilnice je učiteljeva miza? Ko stopimo iz učilnice, v katero smer neba gremo? (poišči 
vrata, nato si oglej vetrovnico). 

 V zvezek napiši naslov NAČRT UČILNICE in današnji datum, 17. 3. 2020. Prepiši snov: 

TLORIS je risba, pri kateri gledamo na predmete od zgoraj navpično navzdol in rišemo 
samo njihov obris. 

NAČRT je prikaz prostora v tlorisu. Navadno je narisan v mreži za lažjo orientacijo. Načrt 
vsebuje: 

 naslov 
 datum 
 ime avtorja 
 vetrovnico 
 merilo 
 legendo 

 

 


