
PETEK, 17. 4. 2020 

Danes ob 12.00 bomo imeli dopolnilni pouk preko videokonference, kjer bi imela dodatno razlago za 

vaša vprašanja.  

Nekateri ste mi javili, da dopoldan ne morete, zato se lahko vidimo popoldan ob 16.00.  

V naslednjem tednu planiram eno popoldansko uro (v ponedeljek ob 15.00) in eno dopoldansko uro 

(v sredo ob 12.00). 

V kolikor vam je to premalo – mi pišite, se dogovorimo še za dodatne ure. 

 

 

SLOVENŠČINA, 16. in 17. 4. 2020 

Se še spomniš včerajšnjih navodil? Za danes veljajo enaka. 

Zapiši pravljico o nekem nenavadnem predmetu, podobno kot so pravljice Primoža Suhodolčana.  

Napisano pravljico fotografiraj in mi jo pošlji na moj elektronski naslov. 

 

 

MATEMATIKA 

1. Preglej in popravi naloge v DZ na straneh 68 in 69.  

 

DZ 68/1 

 

 

 

 

 

 

Ustrezno pobarvan stolpčni prikaz. 

 Več kot 4 črke ima 12 besed. 

 4 črke imajo 3 besede. 

 Vse besede s štirimi črkami skupaj imajo 12 črk (4 · 3 = 12). 

 Vse besede z dvema črkama imajo 12 črk (6 · 2 = 12). 

 Besede z manj kot tremi črkami imajo skupaj 14 črk (12 + 2 = 14). 

 Vseh besed je 24 (2 + 6 + 1 + 3 + 12 = 24). 

 

DZ 69/2 

V septembru si je največ otrok izposodilo Mislice. 

V oktobru si je največ otrok izposodilo Mislice. 

V septembru si je najmanj otrok izposodilo Popravljalnico igrač. 

Beseda Število besed 

z 1 črko 2 

z 2 črkama 6 

s 3 črkami 1 

s 4 črkami 3 

z več kot 4 črkami 12 



Sapramiško si je več otrok izposodilo oktobra. 

Največ otrok si je knjige izposodilo oktobra. 

 

 

2. Danes bomo delili z 10 in s 100. 

Zapiši v zvezek: 

DELIMO Z 10 IN S 100   17. 4. 2020 

6 : 1 = 6 

          6 : 1 

60 : 10 = 6 Število, ki se konča z 0, delimo z 10 tako, da izbrišemo to ničlo.              60 : 10 = 6  

6 : 1 

600 : 100 = 6 Število, ki se konča z dvema 0, delimo s 100 tako, da izbrišemo ti dve ničli.            600 : 100 = 6  

 

6 : 1 = 6,  ker je 6 · 1 = 6 

60 : 10 = 6,  ker je 6 · 10 = 60 

600 : 100 = 6,  ker je 6 · 100 = 600 

 

3. Reši naloge v DZ stran 72 in 73. 

 

  



RAZREDNA URA + RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

Pri današnji uri razredne bomo uporabili znanje angleščine, likovne in računalništva. Ustvarili bomo 

mavrico s spodbudnim napisom v angleškem jeziku.  

CHASE THE RAINBOW (Lov za mavrico) 

V času izolacije in socialnega distanciranja otroci, mladostniki, odrasli in celo podjetja po celem svetu 

na okna razstavljajo svoje izdelke mavric. Z mavricami in spodbudnimi napisi na oknih želijo širiti 

veselje in upanje v teh težkih časih, ljudje pa se lahko odpravijo na lov za mavricami (pri tem naj vas 

spomnim na ohranjanje varne razdalje do drugih oseb). 

Naloga: Ustvari mavrico s spodbudnim napisom in jo »razstavi« na svojem oknu. Sam se odloči 

katere materiale boš uporabil, kako velika bo mavrica, kaj bi rad sporočil z napisom … skratka bodi 

ustvarjalen.  

 Mavrico slikaj in objavi na naši spletni razstavi z naslovom Lov za mavrico na tej povezavi.  

Če ti objava ne gre, mi piši in pošlji po e-pošti. 

 Lahko pa mavrico in napis narediš smo na spletni razstavi na tej povezavi. 

Primeri spodbudnih napisov: 

• STAY SAFE (ostani varen)  

• BE HAPPY (bodi srečen) 

• STAY HOME (ostani doma) 

• SMILE (smej se) 

• STAY HEALTHY (ostani zdrav) 

• SPREAD HOPE (širi upanje) 

• WE WILL GET THROUGH THIS (prebrodili bomo to) 

  

   

https://padlet.com/Renata_Gradisar/nr8tedpwk8w16vo
https://padlet.com/Renata_Gradisar/nr8tedpwk8w16vo


ŠPORT 

Zadnja dva delovna tedna v aprilu bi imeli na šoli dva teka. Prvi bi bil Hočem, zmorem, tečem, drugi pa 
Krpanov kros. 

Čeprav se ne bomo srečali na nobenem od teh tekov, bomo ure športa v tem tednu posvetili teku. 

Pojdi ven, ko bo topleje.  

OGREVANJE: 

- tek na mestu (1 minuta) 
- skiping (30 sekund) 
- sonožni poskoki (30 x) 
- poskoki skupaj narazen z rokami in nogami (20 x) 
- gimnastične vaje po tvoji izbiri 

TEK IN VAJE V TEKU: 

- 5 minut neprekinjenega teka  
(teči v pogovornem tempu – da lahko vmes še govoriš)  

IZBERI SI NEKOLIKO DALJŠO RAZDALJO, da boš lahko v eno smer delal vaje, nazaj pa tekel: 

- hopsanje + tek  
- skiping + tek 
- tek z iztegovanjem nog naprej + tek 
- tek z brcanjem v zadnjico + tek 

 
- 2 minuti hitrega teka  

 

ZAKLJUČNI DEL: Raztezne gimnastične vaje za mišice. 

 


