
Četrtek, 28. maj 2020     

 

 

 

V tem tednu smo imeli ocenjevanje pri družbi in glasbeni umetnosti. Ne pozabite, do kdaj 

morate naloge oddati. 

 Danes bomo imeli slovenščino preko Zoom-a, zato si pripravite svinčnik in SDZ. 

Sicer pa vas danes čaka nova merska enota za merjenje mase, telefonski pogovor in 

zemljevid. Na spletni strani pa poiščite naloge za šport, ki jih je za vas pripravila učiteljica 

Metka. 

 

Želim vam lep dan in uspešno delo.                                         gospa Tanja / učiteljica Tanja 

 

SLOVENŠČINA  

 

KAKO SE POGOVARJAMO PO TELEFONU?  
 

 SDZ 2, str. 96 
1., 2. naloga: Razmisli in ustno odgovori.  

 SDZ 2, str. 97    
3. naloga: Preberi besedilo (glasno, tiho ali po vlogah, če imaš doma koga v 
družini), nato ustno odgovori na vprašanja. 
 

 SDZ 2, str. 98 
4. naloga: V ustreznem zaporedju s pisanimi črkami prepiši povedi v oblačke. 

 

Dodatna naloga: Poslušaj telefonski pogovor, npr. svojih staršev, 

sorodnikov, prijateljev ali bodi pozoren, ko se pogovrjaš s prijaateljem...  

Razmisli ali je bil govorec vljuden, ali si bil vljuden, spoštljiv in potrpežljiv.  

 

Rešitve bomo skupaj preverili. 

 

MATEMATIKA 
 



TEHTANJE 

Če tehtamo zelo velike predmete, npr.: avtomobil, letalo ali pa slona, maso izražamo 

v tonah.  

1 t = 1000 kg 

 

SDZ, stran 18 in 19 

Reši naloge od 1. do 6.  

7. in 8. nalogo reši v karo zvezek. Ne pozabi napisati Vaja in datum. 

Če česa ne razumeš, mi napiši. Saj poznaš moj e-naslov.  

 

LIKOVNA UMETNOST 

ARHITEKTURA: OBLIKOVANJE ZUNANJEGA PROSTORA, RISANJE ZUNANJEGA 

PROSTORA 

Kaj je arhitektura? Umetnostna zvrst, ki se izraža z oblikovanjem in urejanjem 

prostora. 

Čemu je namenjena arhitektura? Stanovanjske stavbe, športni objekti, mostovi, 

stavbe, namenjene verskim obredom, tovarne, trgovine, gledališča … 

Arhitekturni prostor je lahko notranji prostor. Tega obdajajo stene, ki jih imenujemo 

stavbna lupina. Stavbo obdaja zunanji prostor. 

Arhitekturni prostor je lahko zunanji prostor. 

Prikazal boš svojo pot v šolo. Lahko narišeš zemljevid cest in ga dopolniš s 

prometnimi znaki, stavbami, križišči, drevesi, mostovi... Obvezno moraš narisati svoj 

dom in šolo. Torej, nariši, kar vidiš na svoji poti v šolo. Označi tudi nevarne točke.  

Zemljevid nariši na risalni list z barvicami, s flomastri. Opremi ga z naslovom, imenom 

avtorja in datumom izdelave, izdelaj legendo in označi smeri neba.  

Primer narisane poti v šolo. 



 

 

DOPOLNILNI POUK 

Vaje za v zvezek:  

1 

   

    5783 
 + 2675 

 

684 · 2 
 

5 · 6 + (8 – 2) = 
1

3
  od 18 =__, ker je__________ 

2 

   

  4782 
- 1790 

 

537 · 3 
 

(3 + 12) : 5 =  
1

3
  od __ = 7, ker je__________ 

3 

   

    2683 
 + 2099 

 

795 · 4 
 

(4 + 2) + 15 : 3 = 
1

4
  od 32 =__, ker je__________ 

4 

   

  4520 
- 1697 

 

309 · 5 
 

 7 · (2 + 7) =  
1

4
  od __ = 6, ker je__________ 

5 

   

    3987 
 +   487 

 

448 · 6 
 

(9 – 4) · (9 – 5) = 
1

5
  od 25 =__, ker je__________ 

 

DODATNI POUK 

Nekaj vaj najdeš tudi na tej spletni strani:  

https://sites.google.com/site/matemcek201314si/VAJA 

 

file:///C:/Users/BJ/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Nekaj%20vaj%20najdeš%20tudi%20na%20tej%20spletni%20strani:%20https:/sites.google.com/site/matemcek201314si/VAJA
file:///C:/Users/BJ/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Nekaj%20vaj%20najdeš%20tudi%20na%20tej%20spletni%20strani:%20https:/sites.google.com/site/matemcek201314si/VAJA


Na otroškem igrišču je stojnica, kjer lahko otroci med seboj menjajo sličice. 

 

 

Nekaj otrok je šlo k stojnici, da bi zamenjali sličice.  

1. Menjanje živalskih sličic 

A. Breda ima 5 živalskih sličic za menjavo s sličicami z junaki iz risank.  

Koliko sličic z junaki iz risank bo dobila? 

Odgovor:  _____________ sličic z junaki iz risank. 

B. Jure ima 8 živalskih sličic za menjavo s športnimi sličicami. Koliko športnih sličic bo dobil? 

Odgovor:  _____________ športnih sličic. 

C. Katarina ima 6 živalskih sličic. Zamenjati jih želi za toliko sličic, kolikor je največ mogoče.    

Koliko sličic z junaki iz risank bi dobila? __________   

Koliko športnih sličic bi dobila? __________ 

Ali naj Katarina zamenja svoje sličice za sličice z junaki iz risank ali za športne sličice? 

Odgovor: ______________________________                      

 

Rešitve: 

1.  A = 10,  

B = 12,  

C: Število sličic z junaki iz risank  (12) IN športnih sličic (9) pravilno IN pravilna izbira (sličice z 

junaki iz risank) 

                                                                    

Tako, to je bilo za danes vse. 

Zdaj pa popij kozarec vode, se pretegni in si privošči prosti čas. 

 

 


