
PETEK, 8. 5. 2020 

MATEMATIKA  

Rešitve včerajšnje naloge. Poglej in pokljukaj. 

1. Pisno zmnoži. 

1063 . 8                          678 . 9                           1504 . 6                  1257 . 2  

    8504                             6102                                9024                       2514 

2. Pisno deli in naredi preizkus. Pazi pri podpisovanju števil. 

3542 : 6 =  590                   P:                          7409 : 7 = 1058                             P: 

   54                                                                    04 

      02                                                                    40 

        2 ost.                                                               59 

                                                                                   3 ost. 

1539 : 3 =513                    P:                           6121 : 9 = 680                               P: 

   03                                                                      72 

      09                                                                      01 

        =                                                                         1 ost. 

829 : 8 =103                      P:                          1000 : 4 =250                                 P: 

02                                                                        20 

   29                                                                        00 

      5 ost.                                                                   = 

     3. H količniku števil 6 in 2838 prištej razliko istih dveh števil. 

            R: 2838 : 6=473            2838 – 6 = 2832        2832 

                   43                                                               +  473 

                      18                                                              3305 

                         = 

       4. Imaš števili 1518 in 6. 

        a) Izračunaj zmnožek teh dveh števil.    1518 . 6 

                                                                                   9108 



         b) Izračunaj količnik teh dveh števil.     1518 : 6 =253 

                                                                                31 

                                                                                   18 

                                                                                      = 

 

SLOVENŠČINA 2 URI 

Danes je petek, dan za branje. 

1. Dobro si oglej sličice in poskušaj ugotoviti, za katere pravljice gre. 

 

 

 

Upam, da si uganil, iz katere pravljice je posamezna slika. Poznaš še kakšno 

pravljico? Kje si spoznal pravljice? Kdaj se navadno bere pravljice in kdo jih 

bere? Ali si kdo od staršev sam izmišlja pravljice? 

 



2. Poznamo umetne in ljudske pravljice. Vse prej omenjene pravljice iz sličic so 

umetne pravljice. To pomeni, da poznamo avtorja. Sneguljčico in sedem 

palčkov, Rdečo kapico in Trnuljčico sta napisala brata Grimm, Pekarno Mišmaš 

je napisala Svetlana Makarovič, Muco Copatarico Ela Peroci in Grdega račka 

Hans Ch. Andersen.  

Pri ljudskih pravljicah pa ni znano, kdo si jih je izmislil. Ljudje so si tako ob 

večerih krajšali čas. Ker pa so se pravljice prenašale iz roda v rod s 

pripovedovanjem, so se ves čas malce spreminjale. Zato poznamo več različic 

istega besedila. 

Danes pa boš spoznal zgodbico o dedku, ki je na zelo nenavaden način 

pripovedoval pravljico o Rdeči kapici.  

3. V berilu na str. 112 in 113 glasno dvakrat preberi pravljico: Če dedek ne zna 

pripovedovati pravljic, Gianni Rodari. 

4. Po branju poskušaj ustno odgovoriti na vprašanja pod besedilom. 

5. V zvezek napiši naslov Če oči ne zna pripovedovati pravljic in zapiši narobe 

pravljico. Izbereš in predelaš lahko katerokoli pravljico. 

Narobe pravljico poslikaj in mi jo pošlji do torka, 12.5.2020. 

 

GLASBENA UMETNOST 

V zvezku še enkrat poglej in preberi vrste glasbil. Eno glasbilo si izberi in ga 

nariši čez celo stran. Poimenuj ga in zapiši v katero skupino spada. 

 

 

ŠPORT 

Še vedno pridno vadili naloge za športno vzgojni karton: tek na 60m, na 600m, 

poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

 



1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 

 

 

 


