
ČETRTEK, 16. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

 Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.      

  

1. V zvezek prepiši račune in jih izračunaj. Ne pozabi na preizkus! Prosi mamico, 

da poslika in mi pošlje v pogled, da vidim kako ti gre. 

 

 

 

345 : 2 = 
674 : 5 = 
876 : 7 = 
298 : 3 = 
3034 : 2 = 
6904 : 6 = 

8723 : 9 = 
5243 : 5 = 
1243 : 4 = 
402 : 5 = 
1987 : 2 = 
534563 : 4 =   



2. V DZ reši naloge 2. 3. In 4. na str. 97 

 

DRUŽBA 

RAZMISLI: Kaj bi se zgodilo, če v domačem kraju nekaj časa ne bi odvažali 

smeti? 

Poskusi si odgovoriti na spodnja vprašanja 

 Kako bi tako stanje vplivalo na življenje ljudi, živali in rastlin? 

 Kdo skrbi za odvoz smeti? (komunalno podjetje) 

 Kam jih odpeljejo? 

 Zakaj je pomembno, da odpadke ločujemo? 

 Embalažo stiskamo? 

 Kdo ureja javne površine?  
 

Javne površine so površine, ki so namenjene uporabi vseh ljudi (parki, ceste, 

avtobusne postaje, kolesarske steze, igrišča ...) 

1. Odpri učbenik na str. 58 in 59, preberi in si oglej slike. 

2. Ali bi znal odgovoriti na spodnja vprašanja? Poskusi, ni težko. 

 Kaj vse morajo narediti npr. na igrišču, da je leto urejeno in vzdrževano? 

 Kako se moramo sami obnašati na igrišču, da le to ostane urejeno? 

 Kaj pa npr. na avtobusni postaji (parku)? 

 Kdo skrbi za ceste? (cestno podjetje) 

 Kako skrbijo za urejenost cest? 

 Kaj lahko sami storimo za urejenost cest in pločnikov? 

 Kdo ureja naselja v katerih živite? 

 Kako stanovalci skrbijo za naselje? 

 Kdo skrbi za javno razsvetljavo? 
 
3. V zvezek napiši naslov UREJANJE SKUPNEGA ŽIVLJENJA in prepiši spodnji 
zapis. 
 
KRAJANI so povezani v krajevnih skupnostih, mestnih četrtih in občinah. 

Urejenost kraja je odvisna od ravnanja krajanov in posebnih služb.  



KOMUNALNA SLUŽBA skrbi za kanalizacijo, parke, javno razsvetljavo… 

Javne površine so površine, ki so namenjene uporabi vseh ljudi (parki, ceste, 

avtobusne postaje, kolesarske steze, igrišča ...) 

Pri urejanju naselja je treba upoštevati potrebe vseh prebivalcev. 

 

ŠPORT 

Najprej malo potelovadi po spodnjih navodilih, potem pa pojdi ven na svež zrak 
in pomagaj staršem pri hišnih opravilih. 

 


