
MATEMATIKA 
4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 

 

1. dan - ponedeljek 
Ponovi sestavljene račune: Excelov dokument (1. list - račune lahko 
prepišeš tudi v zvezek. Pomembno je, da računaš po korakih) 

 

Reši naloge na str. 7 in s tem ponovi svoje znanje računskih 
operacij.  
Besedilne naloge rešuj v zvezek (nalog ne prepisuješ). Pazi le 
na to, da boš naloge v zvezku pravilno označil (stran 7, 
naloga 3/1).  
 
 

2. dan – torek 

 
Učiteljica bo staršem poslala spletno preverjanje. Takšno, kot 
ga lahko pričakuješ ob ocenjevanju. Reši ga preudarno, ne 
hiti, čas se ne šteje. Ob koncu reševanja lahko sam preveriš 
svojo pravilnost reševanja. Pogumno klikni na gumb – ogled  
ocene.  
V zvezek napiši popravo.  
 

3. dan – sreda  - NARAVOSLOVNI DAN  

 
Gradivo za naravoslovni dan vam bo učiteljica posredovala 
najkasneje do torka na e-mail staršev.  
 

4. dan – četrtek   
Ponovi sestavljene račune: Excelov dokument (2. list - račune lahko 

prepišeš tudi v zvezek. Pomembno je, da računaš po korakih) 

 
Zapis v zvezek:  

SKLADNI LIKI   

 

 
Papir prepogni na pol, iz papirja izreži poljuben lik. Dobil boš 
dva lika. Vsakega pobarvaj z drugo barvo. In ju prilepi v 
zvezek.  

Lika sta skladna takrat, kadar sta enake oblike in velikosti. 
To pomeni, da lahko položimo drugega na drugega tako, da 
se popolnoma prekrivata.  



 

S pomočjo šablone nariši tri pare poljubnih skladnih likov.  
https://eucbeniki.sio.si/mat4/556/index2.html 
 
 

5. dan – petek 
Ponovi sestavljene račune: Excelov dokument (3. list – lahko rešuješ 

tudi v zvezek. N potrebno prepisovati celotne naloge. Pomembno je, da 
računaš po korakih) 

 
Reši naloge v SDZ str. 8, 9.  
 
Ponovi skladnost likov na  

 
https://eucbeniki.sio.si/mat4/556/index3.html 
 
 
IZZIV:  
https://eucbeniki.sio.si/mat4/79/index.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat4/556/index2.html
https://eucbeniki.sio.si/mat4/556/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/mat4/79/index.html


SLOVENSKI JEZIK 

4.5.2020 – 8. 5. 2020   
 

1. Dan – Ponedeljek 

 
Ponovili bomo manjšalnice.  
Reši str. 49.  
Podčrtane besede iz naloge 1 prepiši v zvezek. Izberi pet 
besed in jih uporabi v novi povedi. Za vsako besedo napišeš 
eno poved.  

Na spletni strani lilibi.si reši dodatne naloge  (str. 49) 
in se malo poigraj.  

2. dan – torek 

 
Reši preverjanje v delovnem zvezku in rešitve preveri na 
lilibi.si.  
 

3. dan – sreda – NARAVOSLOVNI DAN 

 
Gradivo za naravoslovni dan vam bo učiteljica posredovala 
najkasneje do torka na e-mail staršev. 
 

4. in 5. dan – četrtek in petek 
 

Na spodnji povezavi si izberi pravljico, ki te z naslovom najbolj pritegne. 
V zvezek izpiši njen naslov.  

 
https://www.lahkonocnice.si/kategorije/vse-pravljice 

 
Pravljico pozorno poslušaj in uživaj v vsebini.  

 

Nato poslušaj še enkrat in spremljaj, katere značilnosti pravljice lahko 
zaslediš. V zvezek izpiši vse značilnosti pravljice, ki si jih zasledil v 

pripovedovanju. Če je potrebno poslušaj še enkrat.  
 

Zapis v zvezek:  

NASLOV PRAVLJICE 
POSLUŠANJE PRAVLJICE  

 

Pravljična števila:  
Osebe:  

Čudežni predmeti:  
Čudežni dogodki:  

(in tako naprej. Zapiši vse kar zaslediš)  

https://www.lahkonocnice.si/kategorije/vse-pravljice


 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

 

1. in 2. ura  

 
Danes boš spoznal/-a pojem – DOMAČA POKRAJINA. Zato si najprej 

oglej priloženo PowerPointovo predstavitev.   

 
V SDZ preberi  besedilo na strani 72 in si podčrtaj, podatke ki se tebi 

zdijo pomembni.  
 

V zvezek oblikuj/zapiši miselni vzorec s katerim boš predstavil vse kar si 
se naučil/-a o domači pokrajini.  

 
Miselni vzorec lahko prepišeš in ga dopolniš. Še bolje pa bo, če ustvariš 

povsem svojega.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pomni:  Miselni vzorec je bolj privlačen za učenje, če je opremljen s 

sličicami, zapisan s čitljivo pisavo in barven.   

2. ura – Naravoslovni dan  
 

DOMAČA POKRAJINA  

Katere so pokrajine  

v Sloveniji? 
S čim so lahko pokrite?  

Kako so se prilagodili  

ljudje na okolje? 


