
Teden 8      11. 5. – 15. 5. 2020                                 PETEK, 15. 5. 2020  
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA                                                       Lidija Lenarčič 4. a 

Urnik: SLJ, MAT, DRU 

SLOVENŠČINA: 
 

Petek, 15. 5. 2020   Kako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej? 

 SDZ 2, str. 81 

Dopolni in pomni. 

Preberejo povedi in vstavijo manjkajoči podatek.  

Nato si ogledajo dele neuradne pisne prošnje.  

V zvezek napiši naslov PROŠNJA, zraven datum. 

Nato preriši in prepiši sestavne dele neuradne pisne prošnje. (v SDZ zapisana pod rubriko 

Dopolni in pomni. 

 

V SDZ 2, str. 80, 8. naloga 

Napiši pismo (osnutek) – neuradno prošnjo po navodilu.  

Namen, tema in naslovnik prošnje so vnaprej določeni. Pri razvrščanju sestavin besedila (tj. 

kraja in časa pisanja, nagovora, vsebine, pozdrava in podpisa) si pomagaj s shemo v rubriki 

Dopolni in pomni.  

Potem ko boš napisal  prošnjo, jo sam vrednoti po navodilih v preglednici na rjavkasti 

podlagi. Tako boš svoje besedilo lahko sam popravil in ponovno napisal.  

Opozorilo:  

Bodi  pozoren na zunanjo oblikovanost napisane neuradne zasebne prošnje: na čitljivost in 

estetskost pisave ter na jezikovno pravilnost. (pravopis) 

Izogibaj se tudi popravljanju ali prečrtavanju besed. (če se zmotimo, besedilo ponovno 

napišemo).  

Dobro je tudi, da pišeš z nalivnim peresom.  

MATEMATIKA: 
 

Petek, 15. 5. 2020   Deljenje z večkratniki števila 100 

Ponovi in ustno računaj. 

60 : 10 500 : 10 360 : 10 2500 : 100 900 : 100 

250 : 50 250 : 10 480 : 60 420 : 70 150 : 30 
 

Na vrsti je še deljenje z večkratniki števila 100. Zelo je podobno deljenju z večkratniki števila 10, le da 

deljencu in delitelju na mestu enic in destic prekrijemo ničlo. 

 



Pa poglejmo. 

Če je deljenjec 600 in je delitelj 200, koliko je količnik? 

R: 600 : 200 = 3, ker je 3 ∙ 200 = 600 

    6      : 2      = 3 

O: Količnik je 3. 

 

V SDZ, stran 77 preveri modri nalogi (zgoraj). Nato pa reši 3. nalogo. 

V karo zvezek napiši Vaja in datum in reši 4. in 5. nalogo. 

Reši še 3. nalogo na strani 78 in 79. 

Svoje rešitve preveri na eVedez.si 

DRUŽBA: 
 

Petek, 15. 5. 2020   Poklicna izobrazba 

 

 V UČB na strani 67 preberi, kaj je poklic in kako pridemo do izobrazbe.  

 

Zapis v zvezek: 
 

 V zvezek napiši naslov Poklicna izobrazba in datum. 

      Na R5, družba poišči SDZ, stran 83.  

- Preriši razpredelnico pri 1. nalogi in jo izpolni po navodilih. 

- Nato pa v zvezek naredi še 3. nalogo. 

 

 Zdaj pa napiši naslov Ponovi. V SDZ-ju pošiči stran 85 in naredi nalogo v zelenem okvirčku tako, da 

boš z ustrezno barvo prepisal dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. 

Malo je velikih stvari, ki so vredne občudovanja." 

                                                                         Egipčanski 

 

 

 

 

 

 
 


