
TOREK, 12. maja 2020 

1. SLJ 

Če še nisi poslal naloge iz DZ str. 63, potem to naredi danes.  

V zvezek zapiši: 

OPRAVIČILO    12. 5. 2020 

Kadar storimo kaj narobe ali ne naredimo, kar bi morali, se OPRAVIČIMO. Opravičilo 

po navadi izrečemo z besedo OPROSTI. Izrečemo ga ustno ali pisno. 

 

 

Danes reši naloge v DZ str. 64 (preberi pisno opravičilo – rumeno, nato reši naloge 

na str. 65 – prva dva svinčnika). 

Reši tudi 1. nalogo na str. 66, ki se nadaljuje tudi na str. 67 zgoraj. 

 

 

2. MAT 

REŠITVE: DZ str. 93 

3. naloga   

98 : 8 = 12   Stolpnica ima 12 nadstropij. 

 

4. naloga   

112 : 7 = 16   Sestavil je 16 šopkov. 

 

5. naloga 

435 : 8 = 54, 3 ost.  Na vsako polico bo dala 8 knjig. V omaro bo dala 3 knjige. 

 

6. naloga 

189 : 9 = 21   V vsaki vrsti je 21 sedežev. 

 

7. naloga 



306 : 9 = 34   En tak USB ključ stane 34 €. 

8. naloga 

656 : 4 = 164  En par takih športnih copat stane 164 €. 

 

Danes začenjamo z delom v 4. delu. 

Ponovili bomo pisno množenje. 

V karo zvezek napiši  

 

VAJA     12. 5. 2020 

DZ str. 6 

 

Reši naloge DZ str. 6/1., 2. in 4. naloga ter str. 7/6. in 7. naloga (naloge na str. 7 reši 

v DZ). 

Ostale naloge na str. 6 in 7. lahko rešiš, če želiš. 

 

Namig pri 2. nalogi: 

Koliko v enem mesecu? Vzamemo mesec, ki ima 30 dni. 

Računamo tako, da množimo s 3, 0 pa samo pripišemo k rezultatu  

167 · 30 

      5010 

 

3 · 7 = 21 (1 zapišem 2 dalje) 

3 · 6 = 18 + 2 = 20 (0 zapišem, 2 dalje) 

3 · 1 = 3 + 2 = 5  Nato pod 0 zapišem 0. Dobim rezultat 5010. 

  



3. DRU 

Preberi besedilo v U str. 58 in 59.  

Nato prepiši miselni vzorec in zapiši odgovor na spodnjo nalogo. 

Miselni vzorec in odgovore fotografiraj in mi jih pošlji do petka, 15. maja 2020. 

Z uspešno opravljeno nalogo si boš zmanjšal število vprašanj pri ustnem ocenjevanju 

za družbo. 

POVEZANOST KRAJANOV 

- krajevne skupnosti 

- mestne četrti 

- občine 

JAVNE POVRŠINE 

- ceste 

- avtobusne postaje 

- parki 

- igrišča 

 

UREJANJE SKUPNEGA ŽIVLJENJA 

(U 58, 59) 

 

 

POTREBE SO RAZLIČNE 

OTROCI – igrišča 

PEŠCI – pločniki, označeni prehodi čez cesto 

KOLESARJI – kolesarske steze 

VOZNIKI – parkirišča 

STAREJŠI – klopi za oddih 

INVALIDI – klančine 

 

Razmisli in zapiši, kako lahko ti pripomoreš k urejenosti DOMAČEGA KRAJA in 

IGRIŠČA (pri vsakem napiši vsaj dve dejavnosti).  

Namig za igrišče – Katera igrala uporabljaš? Si za kakšna že prevelik? Kako jih 

uporabljaš? 

 



4. ŠPO 

Današnja športna aktivnost je zaradi vremenske napovedi namenjena, da jo izvedeš 

notri. Večkrat si oglej spodnji posnetek in zraven zapleši.  

https://www.youtube.com/watch?v=QfzRP6V5rE4&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfzRP6V5rE4&feature=youtu.be

