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MAT 

Pri matematiki bomo danes naredili preverjanje znanja, in sicer računanje do 

100 in različne besedilne naloge.  

Za računanje lahko uporabiš pomožne liste in v preverjanje vpisuješ samo 

rezultate (tudi odgovori so lahko povsem kratki in ne s celo povedjo, kot 

običajno).  

Ker ti preverjaš svoje znanje (ni za oceno), računaj in rešuj sam. Če pa želiš, da 

bi se v tem preverili še tvoji domači, pa jim sam sestavi nekaj nalog in jih 

preveri.  

 

Preverjanje bo potekalo preko Googlove učilnice, torej preko tvojega 

elektronskega naslova oz. naslova enega od tvojih staršev.  

Takoj, ko končaš, pritisneš gumb “pošlji/submit” in tako bom jaz 

dobila informacijo, da si preverjenje rešil in tudi rezultate, kako ti je šlo. Ti pa 

boš takrat lahko sam preveril pravilnost svojih rešitev in tako sam videl, kako ti 

gre računanje. OPOMBA: Pri nalogah, kjer lahko napišeš odgovor v povedi, se 

lahko pojavi, da si nalogo narobe rešil, a ko pogledaš rešitve, je tvoja rešitev 

prava. To pomeni, da si ti nalogo vseeno rešil prav, vendar mi program še malo 

nagaja in se še učim, zato tvojega odgovora ni sprejel kot pravilnega (jaz bom 

to potem sama preverjala, ti pa si pri sebi lahko misliš, da si rešil pravilno). 

Zdaj pa veselo na delo, na gmail. 

 

LUM in SLJ 

Zamisli si naš razred. Predstavljaj si sošolke in sošolce in cel razred kot posadko 

na ladji.  

Zdaj pa ladjo nariši: 



Razmisli kdo vse je potreben za plovbo (navigacija, komunikacija, kontrolor 

plovbe, upravljanje in vodenje ladje, inženir, skrb za posadko, strešno osebje, 

stevardesa…..).  

Na ladjo nariši in napiši imena vseh sošolcev tako, da vsakemu dodeliš nalogo 

člana posadke na ladji (kapitan, strojevodja, kuhar, pomočnik kuharja…..). 

Kakšna je tvoja naloga na ladji? V morje zapiši utemeljitev tvoje vloge. Risbo 

skrbno spravi, jo bomo v šoli pogledali.  

Sedaj pa prosi starše za telefon in pokliči kakšnega sošolca. Prav gotovo te že kdo 

močno pogreša. 


