
DELO NA DALJAVO 

7.TEDEN 

(od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020) 

 

Pozdravljeni!  

Za nami je teden počitnic in že smo vstopili v mesec maj. 

Upam, da ste se spočili in nabrali novih moči. 

Ta teden je delo ponovno razdeljeno po dnevih. Opravili bomo dnevno 

delo in utrjevali. Še vedno velja, da če kdo ne uspe narediti dnevnih 

nalog, naj jih dokonča naslednji dan. Če ti delo po dnevih ne 

odgovarja, delaj naloge tako kot si navajen. 

Ponovno je pripravljenih nekaj kvizov, s katerimi boste ponovili in 

utrdili svoje znanje. Rešujte jih samostojno. 

Naloga do četrtka je. Pojdite in naberite kamenčke različnih 

velikosti. Izbiraj takšne, ki so bolj gladki.  

Lep teden!  

 



 

 PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

Danes bomo imeli KULTURNI DAN. 

Žal je tako, da se v mesto ne moremo odpraviti skupaj.  

Potrudili se bomo, da bomo vsaj virtualno spoznali nekaj kulturnih 

znamenitosti našega kraja. 

Do danes ste preko elektronskih sporočil prejeli povezave in drsnice. 

Pa se podajmo na pot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TOREK, 5. 5. 2020 

Danes se bomo lotili naravoslovja, matematike in slovenščine. 

 NARAVOSLOVJE:  

Do včeraj ste poslali fotografije svojih maket, ki ste jih izdelovali v sklopu 

tehniškega dneva. Moram priznati, da ste se res potrudili in nastali so čudoviti 

izdelki. 

Danes bomo ponavljali snov preteklih tednov.  

 Najprej si oglejte PowerPoint LOČEVANJE ODPADKOV.  

 V jutranjih urah boste prejeli povezavo do kviza, ki ga samostojno rešite. 

Zdaj smo že pravi mojstri kvizov. 

 

 MATEMATIKA 

Danes bomo najprej utrdili, kar smo se prejšnje tedne naučili. 

Spodnji učni list prepiši v zvezek in reši naloge.  

1. Pretvori. 

8 cm = ___ mm 48 m =___ dm 6800 mm = ___ cm 

9 dm = ___ cm 730 dm = ___ m 5 km 4 m = _____ m 

4 km = _____ m 14 cm = _____ mm 30 m = ____ dm 

2. Pretvori. 

40 dag = _____ g 17 dag 5 g = ______ g 7 t 20 kg = _______ kg 

543 dag = ___ kg __ dag 89 g = ____ dag ____ g 600 dag = ____ kg 

5 t = _______ kg 4 t 263 kg = _______ kg 91 dag 1 g = ______ g 

3. Reši besedilno nalogo. 

Družina Potočnik ima majhen sadovnjak. Gojijo jabolka. Letos so iz njih dobili       

4 hℓ 52 ℓ jabolčnega soka in 1 hℓ 6 ℓ jabolčnega kisa. Prodali so 3 hℓ 7 ℓ soka. 

Zase so obdržali 18 litrov kisa. Koliko litrov jabolčnega soka so obdržali zase? 

Koliko litrov jabolčnega kisa so prodali? 

4. Zmnoži. 



4 1 2 ∙ 2                   2 0 4 ∙ 4                     3 2 0 ∙ 3                               2 4 8 ∙ 4 

 
 

 SLOVENŠČINA 

V prejšnjih tednih smo spoznali prošnjo in zahvalo in opravičilo. Preko 

elektronskega sporočila boste dobili kviz za utrjevanje. 

Danes gremo naprej na TELEFONSKI POGOVOR. 

 Najprej si oglej PowerPoint TELEFONSKI POGOVOR. 

 Sledi zapis v zvezek. 

TELEFONSKI POGOVOR 

 

Kadar se pogovarjamo po telefonu pazimo, da: 

- pozdravimo (neuradne osebe – Zdravo!, Živijo!; uradne osebe – Dober dan, 

nasvidenje)  

- se predstavimo z imenom (neuradne osebe), z imenom in priimkom (uradne 

osebe) 

- govorimo dovolj glasno in razločno (ne kričimo ali šepetamo) 

- smo vljudni in spoštljivi 

- neuradne osebe tikamo, uradne (knjižničarka, zdravnik…) pa vikamo 

- smo kratki in jedrnati (nujna sporočila) 

- ne opravljamo drugih opravil 

- pozorno poslušamo 

Preberi si še pesnitev naše Dese Muck, mene vedno znova nasmeji. 

Desa Muck: Fonton 



 

Domača naloga  

To so naloge, ki jih opraviš na koncu. Torej, ko si naredil vse zadolžitve zgoraj. S 

tem boš snov ponovil. 

SLJ: Domača naloga je zapisana na zadnji drsnici PowerPointa. 

MAT: Za domačo nalogo boš pogledal priponko ZABAVNA MATEMATIKA 1 in 

sledil navodilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SREDA, 6. 5. 2020 

Danes imamo matematiko, družbo in slovenščino. 

 SLOVENŠČINA 

Danes boste reševali naloge v delovnem zvezku. 

 Najprej rešite nalogo na strani 98 in nalogo 5, na strani 99.  

 Oglej si posnetek na Radovednih pet. 

 

 
 

Posnetek je na spletni strani, tukaj. 



 
 

 Reši naloge 8, 9 in 10 v DZ. 

 Dopolni rumen okvir DOPOLNI IN POMNI na strani 101. 

 

 DRUŽBA 

Pri družbi se bomo ukvarjali s PROMETOM. 

 Najprej si oglej predstavitev PowerPoint z imenom PROMET. 

 Sledi zapis v zvezek. 

KAKO POTUJEMO? 

 

Promet je dejavnost, ki je namenjena prevozu ljudi, tovora, prenosu 

informacij in podatkov. 

Poznamo cestni, železniški, vodni in zračni promet. 

Promet poteka po cevovodih, kablih in brezžično. 

Promet je pomemben za razvoj vseh ostalih dejavnosti. 

 

 

 Sedaj odpreš DZ na strani 86 in si prebereš zapise v zelenih okvirjih. 

 Reši naloge na straneh 86 in 87.  

 

 MATEMATIKA 

Danes boste reševali kviz GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA. Pričakujte ga med 

elektronskimi sporočili. 



Ponavljali in utrjevali bomo geometrijske like in telesa. 

Do takrat pa reši naslednje naloge v zvezek. 

1. Nariši. 

Nariši kvadrat s stranico a = 42 mm in pravokotnik s stranicama 

a = 5 cm in b = 3 cm 9 mm. Označi jima oglišča in stranice. 

2. Dopolni preglednico. 

 
3. Na črte napiši, kaj je označeno. 

 
4. Zapiši kot račun pisnega množenja in zmnoži. 

309 ∙ 30 = 

187 ∙ 50 = 

216 ∙ 40 = 

194 ∙ 50 = 

 

Domača naloga  

MAT: Za domačo nalogo boš pogledal priponko ZABAVNA MATEMATIKA 2 in 

sledil navodilom. 

SLJ: Najprej preberi zapis v okvirju. Nato reši naloge. (Zapisa ni 

potrebno prepisovati). 

1. Preberi zapis telefonskega pogovora. 

 

Maša: Halo. 

Mojca: Zdravo, Maša. Kličem te, da ti povem, da si v garderobi 

pozabila športno opremo. 

            Vzela sem jo in odnesla domov. Lahko jo prideš iskat. 



Maša: Hvala, Mojca. Res si prava frendica. Pravkar sem te hotela 

poklicati in povabiti na štrudel, ki sva ga spekli z babico. 

Mojca: Kul. Seveda pridem. Opravila sem že vse šolske obveznosti, 

tako da sem prosta.      

Maša: Ful dobro. Se vidiva. Čao. 

Mojca: Čao. 

 

2. Izberi pravilni odgovor in ga zapiši v zvezek. 

a) Pogovor je bil uraden / neuraden. 

b) Sogovorki sta bili med sabo vljudni / nevljudni. 

c) Pogovarjali sta se v knjižnem jeziku / tudi neknjižnem jeziku. 

 

3. Napiši neknjižne besede, ki sta jih Maša in Mojca uporabili v 

telefonskem pogovoru.  

 

 ČETRTEK, 7. 5. 2020 

Danes bomo imeli na urniku slovenščino, matematiko in likovno 

umetnost. 

 MATEMATIKA 

Danes bomo spoznavali SIMETRIJO in VZORCE. 

 Oglej si PowerPoint SIMETRIJA. 

 Sledi zapis v zvezek. 

SIMETRIJA 

 

- Simetričen je tisti predmet, pri katerem lahko določimo sredinsko črto 

(simetralo), ki ga razdeli na dva zrcalno enaka dela. 

 

 
 

 

- Predmet ima lahko več simetral. 

 



 
 

VZORCI 

 

      Vzorec je ponavljanje nečesa.  

      Lahko je: 

- enostaven – ima en kriterij (npr. vrtenje): 

 
- ali bolj zapleten – ima več kriterijev (npr. vrtenje in sprememba barve): 

 
 

 

 Rešuj naloge na spletni strani Radovednih pet. Naloge se skrivajo pod 

ikono.                

  

Naloge so na straneh simetrija in vzorci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 SLOVENŠČINA 

Pri slovenščini se bomo še vedno ukvarjali s telefonom. Danes bomo spoznavali 

telefonski imenik. 

 Zapis v zvezek. 

TELEFONSKI IMENIK 

 

Telefonski imenik je seznam, v katerem so napisani podatki o telefonskih 

naročnikih: 

- ime in priimek 

- naslov 

- telefonska številka 

 

Telefonske številke najdemo: 

- v Telefonskem imeniku Slovenije 

- s pomočjo informacij na številki 1188 

 

Pomembne telefonske številke: 

- gasilci, nujna medicinska pomoč, reševalna enota → 112  

- policija → 113  

- TOM (telefon za otroke in mladostnike) → 116 111 

 



  

  
 

 

 Sledi reševanje nalog v DZ. Reši naloge na straneh 102 in 103.  

 

 

 

 

 LIKOVNA UMETNOST 

Pri likovni umetnosti bomo risali na kamne. 

 

 
 



  

  
 

 

Danes potrebuješ za delo: 

o Veliko domišljije! 

o Kamne različnih velikosti. 

o Flomastre, vodenke, tempera barvice … Uporabi tisto kar imaš doma in 

na voljo. 

 

Domača naloga  

SLJ: Za nalogo reši kviz (imaš ga med elektronskimi sporočili). Z njim bomo 

utrjevali Zahvalo, prošnjo in opravičilo. 

MAT: Rešuj naloge na spletni strani 30, 31, 32. 



https://eucbeniki.sio.si/mat4/1203/index5.html 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PETEK, 8. 5. 2020 

Danes bomo imeli družbo, matematiko in slovenščino. 

 SLOVENŠČINA 

Danes boste reševali naloge v DZ. Reševali bomo sklop KAKO SE UČIMO, 

PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO? Naloge so na straneh 104-109. 

S tem bomo ponovili celoten sklop in utrdili svoje znanje. 

 MATEMATIKA 

Pri matematiki bomo še naprej utrjevali učno snov. Smo že pravi mojstri.  

Danes bomo ponavljali simetrijo in vzorce. 

https://eucbeniki.sio.si/mat4/1203/index5.html


Rešuj naloge v DZ, na straneh 63-70. 

 

 DRUŽBA 

Pri družbi bomo prav tako naredili kratko preverjanje. Kviz vam pošljem preko 

elektronskega sporočila. 

Najprej si oglejte predstavitev preko Radovednih pet. Ogledate si drsnic 13 

(KAKO POTUJEMO) in 14 (PROMETNA SREDSTVA). 

  

 

 Ponovi snov tega tedna tako, da narediš miselne vzorce. Zapiši jih v 

zvezek. 

 

 

Domača naloga  



Danes posebne domače naloge ni. 

Tvoja skrb je, da ponoviš snov tega tedna. 

Ne pozabi se rekreirati. Pojdi na svež zrak in uživaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


