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MATEMATIKA 

 Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.          

 

 

1.  Upam, da ti deljenje ne dela prevelikih preglavic. 

2. Tudi pri pisnem deljenju je zelo pomembno pravilno podpisovanje. Na spletni 

strani poleg urnika sem pripravila kratko razlago pisnega deljenja v Power 

pointu.  

Upam, da si ga boš lahko ogledal na domačem računalniku.  

Dodala sem tudi zvok, ki ga vključiš s klikom na zvočnik v predstavitvi.  

Po predstavljenem načinu poskušaj reševati naloge v DZ. Če ne bo delovalo 

prosi mamico, da mi piše, ti ga bom poslala po mailu. 

                                      

 3. V DZ reši naloge na str. 81 in 82. 

 

 

 

368 : 3 =122 
     2 ost. 
845 : 2 =412  
     1 ost. 
779 : 7 = 111 
    2 ost. 
995 : 3 = 331 
    2 ost. 
483 : 2 = 241 
     1 ost. 



SLOVENŠČINA 2 uri 

Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in pokljukaj.  

1. Kdo je izgubil rokavičko? Rokavičko je izgubil dedek. 
2. Kdo je prvi našel rokavičko? Prva je rokavičko našla miška. 
3. Kako je ime lisici in zajcu? Lisice je ime Zvitorepka, zajcu pa Dolgouhec. 
4. Katere živali so šle v rokavičko? V rokavičko so šli miš, žaba, zajec, lisica, volk, 
merjasec in medved. 
5. Kdaj je dedek ugotovil, da je brez rokavičke? Dedek je ugotovil, ko je prišel 
domov in je slekel plašč. 
6. Kako se pravljica konča? Pravljica se konča tako, da dedek najde rokavico, 
živali pa zbežijo. 

 

1. DANES POSKUSI MALO RAZISKOVATI. 

 Vprašaj svoje starše, dedke , babice, starejše ljudi, ki živijo v vaši hiši ( saj 

veš, da moraš ostati doma)  kako je bilo včasih v šoli. 

1. Katere predmete so imeli? 

2. Kakšna je bila malica? 

3. Koliko otrok je bilo v razredu? 

4. Kakšna je bila učiteljica, učitelj? 

5. Katero šolo so obiskovali, ali na vasi ali v mestu? 

6. Kakšne kazni so imeli, če niso upoštevali šolskih pravil? 

7. Kako so prihajali v šolo? 

 

 Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek, nato pa še sam odgovori na ista 

vprašanja, kako pa je v šoli danes? Napiši naslov V ŠOLI NEKOČ IN DANES 
 

GLASBENA UMETNOST 

Ponovi vse pesmice, ki smo se jih učili v tem šolskem letu in jih glasno zapoj. 

Ker znaš besedila, lahko igraš na ropotuljo, ki si jo naredil že kar nekaj časa 

nazaj, lahko tudi ploskaš.   

 ŠPORT 

Tudi danes je napovedano lepo vreme zato uživaj na zraku!  



Malo povadi za športnovzgojni karton. Spodaj imaš vaje. 

Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 
Tek na 60m in 600m. 

 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

 

 

 


