
TOREK, 14. 4. 2020 

Pred nami je peti teden učenja na daljavo. Upam, da ste lepo preživeli 

velikonočne praznike. Nekateri ste mi poslali vaše izdelke, ki sem jih dodala na 

spletno stran, da si jih lahko ogledate.  

Tudi ta teden se boš naučil/a veliko novega in ponovil/a tisto, kar že znaš.  

 

MATEMATIKA 

Prejšnjič, ste morali rešiti nalogo v DZ im mi jo poslati, da sem videla kako vam 

gre. Tisti, ki mi naloge niste poslali mi morate poslati današnjo, da vidim kako 

vam gre. Nekateri že zelo dobro znate, nekateri pa imate še težave pri 

podpisovanju. Vedno morate narediti še preizkus, da preverite, če ste pravilno 

delili. 

Če še vedno ne gre lahko klikneš na spodnjo povezavo in ponoviš. 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q 

 

1. V DZ reši naloge na str. 92 in 93. Besedilne naloge niso težke, samo beri jih 

zelo pozorno in si podčrtaj bistvene podatke. Račune in odgovore zapiši v 

zvezek. 

 

2. Za utrjevanje pisnega deljenja so na Moji matematiki super naloge. Lahko pa 

v RJI rešiš kakšno stran s pisnim deljenjem. 

 

SLOVENŠČINA  

Danes gremo pri slovenščini na novo snov, ki za vas ni čisto nova, saj smo se o 

tem učili že v 3. razredu.  

Ljudje, ne živimo sami. Povsod se srečujemo z drugimi ljudmi. Vsak dan se 

pogovarjamo z različnimi osebami, zato je prav, da znamo biti VLJUDNI. 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q


1. Danes bomo spoznali PROŠNJO. 

2. Za uvod in ponovitev sem prav za vas posnela kratek video, da  boste ponovili 

kar smo že delali in spoznali še nekaj novega. Klikni na spodnjo povezavo: 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q 

 

3. V DZ si preberi str. 46 in reši naloge na str. 47 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT 

 

1. Tudi  danes boš združil glasbeno umetnost in šport.  

2. Prejšnjič si moral v zvezek prilepiti oz. prepisati pesmico Urca. Upam, da si se 
jo s poslušanjem naučil in zraven tudi zaplesal. 

3. Ponovno jo  poslušaj na spodnji povezavi in se jo nauči na pamet. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKL

XRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_ 

 

4. Pesem v zvezek tudi ilustriraj. 
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