
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pozdravljeni, dragi moji! 

Ker vas je zelo lepo videti in slišati v 

živo , se danes vidimo na Zoomu ob 

10.00. Malo se bomo pogovorili, kako 

in kaj, pripravili pa boste tudi zvezke 

za MAT, SLJ in DRU, da skupaj 

ponovimo in preverimo, česa ste se že 

naučili. Zapišite si tudi vprašanja, če 

česarkoli do sedaj niste razumeli. 

 

 

Zdaj pa k našim današnjim izzivom: 

 

MAT: POVEZANOST KOLIČIN – TOLIKOKRAT VEČ, TOLIKOKRAT MANJ  

SLJ: V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI  

DRU: SREDNJEVEŠKA MESTA 

GUM: RITMIČNA VAJA 

TJA: NE POZABI POGLEDATI NA SPLETNO STRAN ŠOLE! 

 



 

MAT: POVEZANOST KOLIČIN – TOLIKOKRAT VEČ, 

TOLIKOKRAT MANJ 

 
Najprej malo začetne telovadbe za možgančke.  
 

 Nalogo prepiši v Z in jo reši. (Če ti ne bo šlo, razložimo na 
Zoomu. ) 

 

Peter se je odločil, da je čas za barvanje ograje. Potreboval 
je 66 ur, da je prebarval celotno ograjo okoli hiše. 
 

 Ali bi prijatelja takšno ograjo pobarvala hitreje ali bi potrebovala še enkrat toliko časa?  
 Koliko časa bi za isto ograjo potrebovala, če bi se Petru pridružil še prijatelj Miha?  

 

Zdaj pa veselo na reševanje izzivov v DZ.  

 

 Začni z zgledom o kitari na strani 86.  

PAZI! ČE SE POVEČA PRVA KOLIČINA, SE POVEČA TUDI DRUGA. 

 Na enak način rešuj 7., 8., 9., 10., 11. in 12. nalogo.  Pomožne račune zapisuj zraven. 

 Oglej si zgled o sličicah na strani 88. 

POZOR! SKLEPATI MORAŠ IZ DRUGE KOLIČINE, NE IZ 1!!!  

 
 Če ti gre, reši še 13., 14. in 15. nalogo. 

 

 

 

DRU: SREDNJEVEŠKA MESTA 

 

 Poglej si ppt o srednjeveških mestih.  

 Ponovi, kar si se že naučil. 

 Nato odpri zvezek, napiši naslov 

Srednjeveška mesta in prepiši vsebino z 

zadnje drsnice. 

 

REŠENE NALOGE V DZ 86, 87 SLIKAJ IN POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si. 



SLJ: V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI 

Najprej si preveri delo prejšnje ure.  Tu so rešitve: 

 Naslednje samostalnike razvrsti po številu. Samostalnikom, ki si jih vpisal/-a v 

preglednico, določi spol, tako da samostalnike ženskega spola obkrožiš z rdečo barvo, 

samostalnike moškega spola z modro barvo in samostalnike srednjega spola z zeleno 

barvo.  
 

 Ponovi:  

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/koliko.html  

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/izberi.html  

 

POMNI! Slovenščina je eden od redkih jezikov, ki imajo tri števila. Večina jezikov ima namreč samo 
ednino in množino, nima pa dvojine.  

 

 Vadi: https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/dvojina.html  
 

 Preberi povedi. Bodi pozoren na število samostalnika. V Z napiši Vaja, nato popravi, kar je 

treba in v zvezek zapiši pravilno poved. 

 

Prebral sem obe pravljice.  
 

Vlak bo odpeljal čez dve minute.  
 

Ob potoku so požagali obe vrbe.  
 

Napisal sem dva pisma in ju odposlal.  
 

Za zmago je bil le dve sekunde prepočasen.  
 

Mami sem pomagal očistiti dva okna.  
 

Kupil si je dve kravate.  
 

 

  

 Reši naloge v DZ na straneh 60 in 61. Preveri z rešitvami na spletni strani Radovednih pet. 

 

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

miza 
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kolesi 

lopati  
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skodelice 
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peresa 
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potice 
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REŠENO NALOGO V Z SLIKAJ IN POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si. 

 

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/koliko.html
https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/izberi.html
https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/dvojina.html


GUM: RITMIČNA VAJA 

 

Na spodnjih povezavah boš našel dve ritmični vaji, kjer 

boš uporabljal preproste pripomočke. Veliko zabave ti 

želim.  

 Muca Maca: https://youtu.be/yLvDfzWpe9c       

 Abraham: https://youtu.be/9S4aUlyDAMk 

*** Sporoči, kako ti je šlo. Zelo bi bila vesela, če bi ti 

uspelo svoje petje in izvajanje tudi posneti in mi posnetek poslati. 

 

 

 

Poskrbi, da bodo do prihoda staršev iz službe tvoje dnevne šolske obveznosti 
narejene. 

 

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

Ne čakaj, pošlji sporočilo! Delaj hitro, a natančno in zbrano!  

                                                   

 

 

 

Naj ti dan mine čimbolj prijetno!  

 

 

 

Učiteljica Martina  

 

https://youtu.be/yLvDfzWpe9c?fbclid=IwAR3B85gOaypcRNfQmyB5cX4SWSUFTF6MbL0xId_k2iyqW8BtROat9uTVTi0
https://youtu.be/9S4aUlyDAMk?fbclid=IwAR066qR4G9E13o9Q7uj-29NganbVQ2aDRPkDegUaowRgqaO23b5o_Bmo-e0

