
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

Si predstavljaš, da je že četrti dan drugega tedna? Najbrž ti dnevi hitro bežijo, saj je 

kar nekaj nalog. Ampak verjamem, da zmoreš in mislim, da veliko nalog opraviš čisto 

samostojno, le še občasno potrebuješ manjšo pomoč. Bravo. Pogumno naprej. 😊  

Pa upam, da ti je včeraj uspelo narediti kakšno presenečenje. Saj veš kaj, a ne? 

MATEMATIKA      
 

Najprej ti pošiljam rešitve za včeraj. Če je pravilno, naredi   
DZ, 5. nal. na strani 31.  

a.)    20                            c.)   12    
b.)    5                              č.)    8 

   6. naloga:  a. )  7 · 3  = 21  
                         Uroš je prebral 21 strani. 
                      b. )  21 + 3 = 24 

     Ana je prebrala 24 strani.  
                      c. )  Največ je prebrala Ana.  

             24 – 7 = 17  ali 7 + ___  = 24 
        Ana je prebrala 17 strani več kot Blaž. 

ZBIRKA VAJ 6. naloga:    
                          

število 8 5 2 10 4 

       za 4 večje število 12 9 6 14 8 

štirikrat večje število 32 20 8 40 16 

     ZV, 7. naloga: 

• R. : 8 · 2 = 16 
O.: Urška je stara 16 let. 

• R. : 8 + 2 = 10 
O.: Jernej je star 10 let. 

• R. : 6  · 10 = 60 
O.: Babica je stara 60 let. 
 

Včeraj si spoznal/, kaj pomeni za 2 krat več in kaj pomeni za 2 več.  
Danes bo obrnjeno 2 krat ali 3  krat  manj in za 2 ali 3 manj. Uporabljal/a boš deljenje in 
odštevanje. 
PRIPRAVI si lego kocke ali barvice in naredi najprej vajo, ki jo imaš na sliki. Spet potrebuješ tri 
posode. Delaj na tleh, da se kaj ne zgodi.  
              - V 1. krožnik položi 6 kock.         
            -   V 2. krožniku naj bo  3-krat manj  kock (2) kot v 1.      
            -   V 3. krožniku naj bodo   tri  kocke  manj (3) kot v 1. 
 

• Koliko kock je v 1. krožniku? 

• Koliko kock je v 2. krožniku? 

• Koliko kock je v 3. krožniku? 

število 3 8 9 0 4 

za  5 večje število 8 13 14 5 9 

petkrat večje število 15 40 45 0 20 



Poskusi narediti še primer. Imaš 6 kock-  2 krat manj kock, za 2 manj in  6 krat manj, za 6 manj. 
     VADI S KOCKAMI in ustno pripoveduj račune. 
                         pripravi 10 kock in število zmanjšaj za 5        (10 – 5 = 5) 
                          pripravi  10 kock in petkrat zmanjšaj njihovo število (10 : 5 = 2) 
                         pripravi  10 kock, njihovo število zmanjšaj dvakrat (10 : 2 = 5) 
                          pripravi  10 kock, njihovo število zmanjšaj za 2  (10 – 2 = 8) 
                           pripravi 8 kock in število zmanjšaj dvakrat        (8 : 2 = 4) 

                           pripravi 8 kock in število zmanjšaj za 2        (8 -  2 = 6) 

       Nato si pripravi zvezek in preriši sliko.  V zvezek napiši VAJA in današnji datum. 

 

ZAPOMNI SI IN PREPIŠI V ZVEZEK 

 
                                                         2 krat več   MNOŽIM 

za 2 več      PRIŠTEJEM 
                                                         2 krat manj  DELIM 

za 2 manj    ODŠTEJEM 
 
Delo nadaljuj v DZ na strani 32 in v Zbirki vaj na strani 53. Če ti naloga ne gre, poglej sliko od včeraj in 
danes.   
 

 
SLOVENŠČINA   
 
Pri slovenščini te danes čakajo samo vaje za utrjevanje, to pomeni, da že vse znaš. Pri delu boš 
danes potreboval samo zvezek in peresnico in verjamem, da to nalogo opraviš čisto sam/a. 
Razmigaj prstke in se loti dela.  
V zvezek napiši z rdečo barvico UTRJUJEM in današnji datum.  Čakata te dve nalogi za zapis, ena za 
razvedrilo.  
Pri prvi boš ponovil/a zapis s pisanimi črkami. Pazi na pravilen zapis velikih začetnic.  
 
 

TRIKRAT MANJ 

ZA 3 MANJ 

6 : 3 = 2 

6 - 3 = 3 



a.)PREPIŠI s pisanimi črkami 
 

KO SMO ŠE LAHKO POTOVALI V DRUGE DRŽAVE, SE JE DRUŽINA NOVAK 

ODPRAVILA V AVSTRIJO. OGLEDALI SO SI GLAVNO MESTO DUNAJ. TOMAŽ PA 

JE S SVOJO DRUŽINO ODPOTOVAL NA MADŽARSKO. NAVDUŠENI SO BILI NAD 

GLAVNIM MESTOM. NEKATERI PA SMO BILI DOMA. KO JE BILO LEPO VREME, 

SMO LAHKO VIDELI  KAMNIŠKE ALPE. KO BO ODPRT GRAD NA TURJAKU, SI 

GA BOMO OGLEDALI. NAŠ NAJBLIŽJI GRAD ZA OGLEDE JE V RIBNICI.  

b. )VSTAVI PREDLOGE: iz, s/z, v, na – PREPIŠI IN PREDLOGE  ZAPIŠI  Z RDEČO BARVICO 

___  mizi je bil svinčnik. Pritekel je Tinček in vzel svinčnik  ___  mize.  Jana je dala 

zvezek __ predal. Mama je pekla kruh. Ko je bil kruh pečen, ga je vzela _____  

pečice.  Le kaj je  ___ škatli?  Vzemi jo ___ police in poglej.   

c.)  PREBERI NAVODILO IN NARIŠI SLIKO ČEZ CELO STRAN V ZVEZEK  ZA SLOVENŠČINO. 

➢ Potegni ravno črto od levega spodnjega kota do desnega zgornjega kota. 
➢ V spodnji trikotnik nariši tri rožice. 
➢ Rožice pobarvaj – ena je modra, ena rdeča, ena rumena in dve obkroži z 

modro barvico. 
➢ Poleg rožic v isti trikotnik nariši tri pisane žogice. 
➢ V zgornji trikotnik nariši tri rdeča jabolka, en krog in en pravokotnik. 
➢ V krog nariši nekaj vodoravnih zelenih črt, pravokotnik pa pobarvaj vijolično.  

Tako, končal/a si današnje  naloge za slovenščino       . Danes ni bilo težko.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA (2 uri) 
 

1. Se spomniš, kaj si v torek prebral/a o gradovih? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Si mogoče 
pobrskal/a še kaj po Leksikonih ali drugih knjigah? Če še nisi, imaš za to še vedno čas.  
 

2. Predstavljaj si, da živiš v gradu. Opazuješ okolico. Pred gradom je stražar. Na dvižni most je 
prišel vitez. Mogoče se s stražarjem že poznata?  

 ZAMISLI si, kaj se pogovarjata vitez in stražar. Pogovor zapiši v DZ, 2. naloga na strani 48. 
Uporabi domišljijo.  
Nato si še enkrat poglej sliko v učbeniku na strani 60 in 61. IZBERI si tiste (4),  ki so ti najbolj 
všeč in reši nalogo v DZ na strani 47.  

*Zapise  lahko razširiš tudi z informacijami, ki so jih pridobil/a ob raziskovanju po knjigah. 

3. 3. nalogo v DZ na strani 48 najprej poskusi rešiti sam/a. Potem pa se o njej malo pogovori s 
starši in jih prosi za pomoč.  Najbrž  boš še kaj novega izvedel/a.  
 

IN ŠE KO BOŠ IMEL/A ČAS, SI LAHKO POGLEDAŠ NALOGE V ZVEZI S PASAVČKOM. 
PROSI STARŠE ZA POMOČ, DA TI ODPREJO SPLETNO STRAN. 
   Preventiva/Prometna vzgoja/Učenje na daljavo.     1. triletje   

 

ANGLEŠČINA   - naloge so bile posredovane včeraj 

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucenje-na-daljavo/


 


