
PETEK, 15. 5. 2020 

 
 
 
 
 
 
MAT 

 
 
 
 
 
 
Števila do 100 
- utrjevanje 

 
1. Danes boš utrdil/a svoje znanje pri matematiki. 

2. Učni list je na koncu navodil. Če imaš možnost, ga lahko 

natisneš, lahko ti ga prepišejo starši ali pa naloge rešiš v karo 

zvezek. 

 

Naloge rešuj samostojno, da boš videl/a, če moraš še kaj 

dodatno utrditi. Starši naj ti le preberejo navodila in pri 1. nalogi 

narekujejo deset števil, ki jih zapišeš po nareku. 

 

3. Učni list naj ti pregledajo starši. 

 
                         

 
ŠPO 
 

 
Gibalni izzivi 

 
Oglej si posnetek in se preizkusi v gibalnih izzivih. 
 
Poskrbi za varen prostor in varno izvajanje nalog. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds 
 

 
SLJ  
 
 

 
V otroškem 
muzeju – 
utrjevanje 
velikih 
pisanih črk C, 
Č in O 

 
1. Glasno preberi besedilo v dz 3 na strani 72. 

 
2. Danes boš utrdil/a zapis velikih pisanih črk: C, Č in O. 

3. Na spodnji povezavi si še enkrat oglej, kako se pravilno 

zapišejo: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

 

    
       Reši naloge v dz 3 na strani 73. 
 
- Črke pri 2. nalogi poskusi zapisati tako, kot so zapisane na 

posnetku ali spodaj na sliki. 

 

- Pri 6. nalogi odgovore napiši v zvezek. Naslov je Vaja. 

Vsak odgovor napiši v novo vrsto ter ga oštevilči. 

 

4. Reši še 9. nalogo na strani 74. Ostale naloge lahko izpustiš. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


ŠTEVILA DO 100 – UTRJEVANJE                 Datum: 15. 5. 2020 

Učni list reši samostojno. Poskusi rešiti brez uporabe stotička. 

 

1.  Zapiši števila po nareku. 

________________________________________________________________________  

 

2. Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim številom. 

    43,  26,  97,  100,  33                                             19,  81,  91,  45,  88 

____________________________                      ___________________________  

 

3. Uredi števila po velikosti. Začni z največjim številom. 

    99,  82,  87,  100,  31                                             92,  90,  39,  33,  45 

____________________________                      ____________________________  

 

4. Zapiši, koliko je desetic in enic. 

26 = _____ D  ______E                        9 = _____D  ______E              76 = _____ D _____ E 

18 = _____D   ______E                      50 = _____D  ______E              39 = _____ D _____E 

 

5. Napiši število. 

5 D  1 E = _____                        3 D  3 E = _____                           4 D  5 E = ______ 

9 E = _____                                6 D   = _____                                2 D  6 E = ______ 

 

6. Primerjaj števili in vstavi znak ˂, ˃, =. 

44 ____43                           10 ___ 100                         4D ____ 40              8D _____ 8 

78  ____87                          29 ____ 39                          7D ____ 6D              50 _____ 5 E 

 



 

7. Dopolni. 

38 39         

          

  61 62       

          

25 27         

          

82 80         

          

95 94         

 

 

8. Vpiši predhodnik in naslednik števila. 

 27    59    99  

           

 45    62    44  

           

 60    58    31  

 

 

9. Napiši števila, ki so: 

 med 45 in 53: _______________________________________ 

 med 76 in 83: _______________________________________  

 

10. Preberi in zapiši število s števko. 

petinštirideset ________                                             šestinpetdeset ______ 

sedemindevetdeset _____                                           oseminosemdeset _____ 

 

 



 


