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                                      Učiteljica Martina 

 

Pred nami je že 4. teden pouka na daljavo.  Vem, da ste se v preteklih dneh 

dodobra spočili in ste pripravljeni na delo. Pa poglejmo, kaj nas čaka danes! 

MAT: Preverjanje znanja – Številski izrazi, enačbe in neenačbe 

DRU: Ponavljanje in utrjevanje – Obpanonske, Dinarskokraške in Obsredozemske pokrajine 

SLJ in RU: Tvoji vtisi o pouku na daljavo 

 



MAT: PREVERJANJE ZNANJA – ŠTEVILSKI IZRAZI, ENAČBE IN NEENAČBE 

  MAT zvezek napiši naslov Preverjanje znanja, nato začni z 

delom.  

 Preberi navodilo na listu, prepiši primere v Z in rešuj.  

 Delaj zbrano, brez pavz in samostojno.  

 Če nečesa ne znaš ali če v 45 minutah ne končaš vsega, nič 

hudega, bomo še vadili. Ko končaš, čimprej poskrbi za 

oddajo naloge. Takoj ko popravim tvoje delo, ti sporočim, 

kako ti je šlo. 

 

 

DRU: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – OBPANONSKE, 

DINARSKOKRAŠKE IN OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 

 

 Najprej si vzemi čas in preberi snov o teh pokrajinah v U, 

nato še v Z.  

 Med branjem si lahko Z sproti še urejaš s skicami in slikami 

(če tega še nisi naredil). 

 Nato si poglej miselne vzorce, ki sem jih pripravila in brez U in Z ob njih ponavljaj snov 

- lahko ustno, lahko si MV natisneš in notri zapisuješ, lahko pa si MV prerišeš v Z in jih 
izpolniš. 

 

SLJ IN RU:  TVOJI VTISI O POUKU NA DALJAVO 

Kar  3 tedne je že minilo, kar smo doma in se učimo na drugačen način.  

 Razmisli in napiši, kakšne razlike opažaš  pri pouku na daljavo v 

primerjavi s poukom v učilnici… Kaj ti je sedaj bolj všeč in kaj 

pogrešaš? 

 Kratko, jedrnato ali na dolgo…., mi opiši svoje občutke v teh res 

posebnih časih v zvezek za SLJ. 

 

 

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako me najdeš. Ne oklevaj, pošlji 

sporočilo! 

Lep dan 

Učiteljica Martina 

  POŠLJI MI SLIKO SVOJEGA PREVERJANJA  NA     martina.fajdiga@guest.arnes.si . 

  POŠLJI MI SLIKO SVOJEGA ZAPISA V ZVEZKU  NA     martina.fajdiga@guest.arnes.si . 
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