
PETEK, 10. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Za poslušanje razlage pisnega deljenja lahko klikneš na spodnjo povezavo. Prav 

za vas sem jo posnela. Ker gremo proti težjim računom, ti bo prišla zelo prav. 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q 

 Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.      

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V DZ reši naloge na str. 90 in 91. Če ste si ogledali posnetek, ne boste imeli 

težav z računom pri črki Č, J, L, M,N,O, S, Š, T, U, V. ( Ker je prvo število manjše 

kot delitelj, dodamo še naslednje številko.) 

 

 

 

 

2. Za utrjevanje pisnega deljenja so na Moji matematiki super naloge. Lahko pa 

v RJI rešiš kakšno stran s pisnim deljenjem. 

 

Prosi mamico, da poslika strani in mi jih pošlje v pogled. 

Lahko na elektronsko pošto ali Vibe ali SMS na : 031 528 

545 

https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q


SLOVENŠČINA 2 uri 

 

 

 

1. Preden začneš brati poskušaj ustno odgovoriti na spodnja vprašanja. 

 Kaj si predstavljaš pod pojmom DRUGAČNOST? Na kaj pomisliš 

ob tej besedi? Kaj je zate drugačno? 

 Kakšen človek je po tvojem mnenju drugačen? Ali je to svetlopolt med 

temnopoltimi, bolnik med zdravimi, starec med mladeniči … Ali je 

drugačen biti dobro ali slabo? 

 

 

 

 

 

2. V berilu na str. 53 glasno preberi zgodbo Niko Nosorog pa že ni pošast. 

Ugotovil boš, s kakšnimi težavami se je srečeval Niko. 

3. Po branju v zvezek odgovori na vprašanja v zelenem okvirčku. Vprašanj ne 

prepisuj, odgovarjaj pa v celih povedih. V zvezek prepiši naslov iz berila in 

pisatelja. 

 

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT 

 

1. Danes boš združil glasbeno umetnost in šport. Kaj to pomeni? 

2. To pomeni, da se boš pri glasbi naučil peti pesmico Urca, pri športu pa boš 
spoznal ples. 

3. Pesmico lahko skopiraš in prilepiš v zvezek za glasbo, ali pa jo prepišeš. 

Petek je dan za 

branje. 

 

Predstavljaj si svet v enaki barvi.  Vse ptice čivkajo enako, 

vsaka roža diši enako in vsak sadež ima enak okus. 

Bi bil svet zanimiv, če bi bilo vse enako? 



 

Pesmico si najprej preberi, nato prisluhni posnetku na tej povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKLXR
zzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_ 

 

URCA 
 (izvaja glasbena skupina Čuki)  

POGLEJ KAKO TA URCA TIK TAKA 
 JE NAM POMEMBNA URCA VSAKA 
 ČE ZAMIŽIMO Z NJO SE VRTIMO  
KOT SE VRTI NAŠ MODRI PLANET 
 

 TIKA TAKA - TIKA TAKA 
 SLIŠI SE SEKUNDA VSAKA 
 TIKA TAKA - TIKA TAK  
URCA ŠTEJE VSAK KORAK 

 

 TIKA TAKA - TIKA TAKA 
 NIČ NE TARNA, NIČ NE ČAKA 
TIKA TAKA - TIKA TAK  
STRUMNO STOPA KOT VOJAK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKLXRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_
https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKLXRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_

