
SREDA, 22. 4. 2020 

Danes ob 12.00 imamo videokonferenco.  

 

 

SLOVENŠČINA 

1. Preglej in popravi odgovore v DZ na strani 49.  

Prošnje so napisali: Uprava zdravstvenega doma, Nataša, Nina, Anja. 

Namenjene so ljudem v čakalnici, Andreju, mami, babici. 

Sporočilo Andreju je napisala Nataša, njegova žena, Nacetova mama. 

Sporočevalci so zaposleni v zdravstvenem domu, naslovniki pa so pacienti, ljudje, ki pridejo po 

zdravniško pomoč. 

Prošnjo bi poslal/-a po pošti babici, ker je napisana v obliki pisma in je obsežnejša. 

 

Med krajem in datumom stoji vejica. Datum zapišemo tako, da za vsako števko stoji pika, za piko pa 
je presledek. 
 

2. Ponovitev: 

Kadar prošnjo pošiljamo, se držimo predpisane oblike: 

 

SPOROČEVALEC: je oseba, ki prošnjo napiše 

NASLOVNIK: je oseba, kateri je prošnja namenjena 

 

Pravila 

KRAJ IN DATUM PISANJA: med krajem in datumom stoji vejica.          Velike Lašče, 21. 4. 2020 

Ko pišemo datum, za vsako piko napišemo presledek:    pravilno: 21. 4. 2020 

          napačno: 21.4.2020 



NAGOVOR: 

 

Če je za nagovorom vejica, vsebino 
začnemo pisati z malo začetnico: 

  Če je za nagovorom klicaj, začnemo s 
pisanjem vsebine z veliko začetnico: 

 
Draga babica, 
že dolgo me nisi peljala v kino … 

   
Klara! 
Zelo rada bi se igrala na dvorišču, pa … 

 

 

3. V zvezek zapiši prošnji. Začetek prošenj je že napisan (glej spodaj), ti pa prošnji nadaljuj in 

dodaj, kar manjka.  

Pazi na pravilno obliko prošnje (nagovor, kraj in datum …). 

Potrudi se in piši lepo. 

 

Prošnji slikaj in mi jih pošlji po elektronski pošti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

1. Preglej in popravi odgovore v DZ na straneh 74 in 75. 

 

74/1 410 : 10 = 41, ker je 41 · 10 = 410 

 530 : 10 = 53, ker je 53 · 10 = 530 

 700 : 100 = 7, ker je 7 · 100 = 700 

 300 : 100 = 3, ker je 3 · 100 = 300 

 

74/2 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200 

 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 

 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 

 870, 850, 830, 810, 790, 770, 750, 730 

 

 

Dragi dedek, 

že dolgo me nisi peljal v živalski vrt … 

 

Petra! 

Moja sošolka bi rada igrala flavto, pa je 

nima … 



74/3 Predhodnik števila 87 je 86. 

                        86 · 10 = 860 Dobim število 860. 

 

75/4 

 

 

 

 

Največ frnikol je zbral Miha. 

Največ škatlic je napolnil Miha. 

Vsi fantje so skupaj zbrali 79 škatlic frnikol. 

 

75/5 

 

 

 

 

2. Reši naloge v DZ na straneh 78, 79. 

Pred reševanje popravi ceno činel pri 3. nalogi. Prečrtaj 150 in napiši 200.  

 

3. Še vedno vadi deljenje na spodnjih povezavah:  

 

 https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k 

 MOJA MATEMATIKA https://vadnica.moja-matematika.si/  

 Aritmetika in algebra – množenje in deljenje – množenje in deljenje z 10 in s 100 

 Aritmetika in algebra – množenje in deljenje – deljenje z ostankom in deljenje 

 Geometrija in merjenje – merjenje – dolžina – pretvarjanje enot 

Mojo matematiko sta v mesecu aprilu vadili le dve učenki, včeraj se jim je priključil en učenec.  

V razredu vas je 15. Kako vadite ostali? Napišite mi na elektronsko pošto, kako vadite matematiko in 

zakaj ne vadite v Moji matematiki. 

 

  

 Št. frnikol Št. škatlic Št. frnikol, ki so ostale 

Žan  150 15 0 

Luka  93 9 3 

Klemen  200 20 0 

Toni  142 14 2 

Miha  214 21 4 

 Dolžina v dm Dolžina v cm 

Dolžina učilnice 120 1200 

Dolžina mize 13 130 

Dolžina table 22 220 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k
https://vadnica.moja-matematika.si/


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Danes je 22. april - danes celotno človeštvo praznuje že 50. obletnico svetovnega dne našega dragega 

planeta – Zemlje. 

Louise L. Hay je zapisala: “Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo 
materi Zemlji kar dobro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.”  

Včasih se zdi, da se tega vse premalo zavedamo, zato so priložnosti, kot je mednarodni dan Zemlje 
odlične, da se spomnimo, kako pomembno je, da za našo Zemljo poskrbimo in da vsak posameznik 
lahko prispeva kamenček v mozaik zdravega in lepega planeta. 

KAJ PA LAHKO TI NAREDIŠ ZA NAŠ PLANET? 

Napravi seznam dejavnosti, ki jih boš res napravil, da boš prispeval k ohranitvi našega planeta (npr. 
smeti bom metal v ločene odpadke, poskrbeli bomo, da bo naša družina »pridelala« čim manj 
odpadkov, smeti v naravi bom pospravil – pazi nase, uporabi rokavice!!! …) 

Kar veselo na delo, ne samo danes, ampak vsak dan v letu! 

  

Lahko si ogledaš nekaj filmčkov o čudovitih lepotah našega planeta: 

 https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM 
 https://www.youtube.com/watch?v=kAphgHhlteM 
 https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM 

Napisi so v angleščini, ni jih potrebno prevajati – samo oglej si čudovite posnetke. 

 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Današnji dan je še namenjen risanju balonov. 

Ko boš balone končal, jih objavi na naši spletni likovni razstavi (poleg 3D roke) ali pa mi jih pošlji na 

e-pošto. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM
https://www.youtube.com/watch?v=kAphgHhlteM
https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM
https://padlet.com/renatagradisar/yk83z4yrkm7i

