PETEK, 24.4.2020
Poglej, spet je konec tedna. Pa ne samo to. Pred tabo so prvomajske počitnice. Kar cel teden ne
boš dobil/a naloge. Danes se pa še potrudi.

MATEMATIKA
Danes boš sam/a preveril/a, kaj si se naučil/a v času pouka na daljavo. Če imaš možnost, test
natisnite, sicer si bo treba naloge prepisati v karo zvezek. Tukaj ti lahko pomagajo starši. Sedaj
pa res delaj čisto sam/a! Potem pa prosim starše za pomoč. Starši, prosim, preglejte rešitve,
prečrtajte, kar je narobe in zapišite čas reševanja. Sliko izdelka mi pošljete po e pošti.
Če boš delal res čisto sam/a, boš lahko ugotovil/a, kaj ti še dela težave in boš še vadil/a.

ZDAJ PA SE PREVERI, KOLIKO ŽE ZNAŠ IN KAKO SI SAMOSTOJEN/A
Čas reševanja: ____________

Juhu,
poštevanka!

Datum:

1. Izračunaj čim hitreje!
9 · 8 =____

6 · ____ = 30

12 : 4 = ____

40 : ___ = 8

7 · 7 =____

5 · ____ = 45

72 : 8 = ____

36 : ___ = 4

6 · 7 = ____

____ · 7 = 56

18 : 2 = ____

___ : 8 = 2

6 · 9 = ____

____ · 6 = 18

56 : 8 = ____

___ : 9 = 6

2. Izračunaj in naredi preizkus.
32 : 8 = ____ , ker je _________________________
81 : 9 = ____ , ker je _________________________
28 :7 = _____, ker je _________________________

3. Primerjaj in vpiši znake > , < ali = .
7 l ___ 7 dl

4 l ___ 40 dl

35 dni ___ 5 tednov

12 dl ___ 21 dl

5 l ___ 51 dl

60 dni ___ 8 tednov

80 dl ___ 5 l

13 l ___ 13 dl

3 tedni ___ 15 dni

Pazi:

l in
dl

4. Zapiši število.
polovica od 12 je _____

5 krat večje število od 9 je _____

šestina od 24 je _____

za 9 manjše število od 35 je _____

četrtina od 36 je _____

9 krat manjše število od 45 je _____

petina od 30 je _____

za 7 večje število od 8 je _____

5. Izračunaj.
3 · 4 + 12 = _____

7 + 7 · 6 = ____

2 · 8 + 7 · 3 = ____

5 · 9 + 6 = _____

9 + 8 · 7 = ____

3 · 5 + 4 · 8 = ____

2 · 6 + 11 = _____

3 + 3 · 9 = ____

4 · 4 + 5 · 10 = ____

6. Štirje otroci so dobili 40 balonov. Balone so si pravično razdelili.
Koliko balonov je dobil vsak?
R.: _________________________________________
O.: _______________________________________________________
7. Tina lepi sličice v album. Na vsako stran jih nalepi 7.
Koliko sličic potrebuje, da izpolni 8 strani v albumu?
R.: ___________________________________
O.: ______________________________________________
8. Številu 15 prištej 10. Nato dobljeno število zmanjšaj 5 krat.
Katero število dobiš? (zapiši vse račune)
R: _______________________________________
O.: __________________________________________________

9. Na gredici je cvetelo v treh vrstah po 8 tulipanov in v petih vrstah po 6 tulipanov.
Koliko tulipanov je cvetelo na tej gredici?(napiši en račun)
R.: __________________________________________
O.: __________________________________________________
10. Mama je 8 krat starejša od sina. Koliko let ima mama, če je sin star 4 leta?
Koliko je star oče, ki je 9 krat starejši od sina? (zapiši račune)

Mama ______________________________
Oče: ________________________________
Koliko so stari vsi trije skupaj?
R.: __________________________________
O.: _________________________________________________________
*Koliko je stara babica, če je 5 let mlajša kot mama in oče skupaj?
R.: ____________________________________________
O.: ________________________________________________________

SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, LIKOVNI
22. aprila praznuje naš planet Zemlja. Če si si včeraj ogledal/a oddajo Izodrom, si
izvedel/a nekaj zanimivih stvari. Naš planet je sicer star 4,6 milijarde let, a letos
praznuje 50. rojstni dan.
Poglej si kratko predstavitev o našem planetu.
https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY

Preberi spodnje besedilo in si zapomni
PLANET ZEMLJA

(vir: Wikipedija )

Zemlja je planet v Osončju, na katerem se nahaja življenje, tekoča voda in
človeštvo. Po oddaljenosti od Sonca je 3. planet po vrsti, po velikosti pa 5. planet.
Zemlja je največji trdi planet in edini prostor v vesolju, na katerem je življenje.
Zemlja se je oblikovala pred približno 4,6 milijarde let. Njen naravni satelit je
Luna. Sestavljena je iz več plasti. V notranjosti na sredini je jedro. Zunanjost
Zemlje sestavlja kopno in voda. Vode je skoraj 3 četrtine, zato Zemlji rečemo tudi
modri planet. Največ vode je slane. To je morje. Ostala voda so reke, jezera in
potoki.

Velika morja so oceani. Na Zemlji je 5 oceanov: Tihi ocean, Atlantski ocean,
Indijski ocean, Južni in Severni ocean. Med oceani je 7 celin: Evropa, Azija,
Afrika, Avstralija, Antarktika, Severna Amerika in Južna Amerika.
ČUVAJMO NAŠ PLANET, NE ONESNAŽUJMO GA!
Ko si besedilo prebral/a, vzemi zvezek z vmesno črto, napiši naslov PLANET ZEMLJA in čitljivo
prepiši. Obarvane besede lahko na koncu z barvico podčrtaš ali obkrožiš.
Če imaš doma globus, poišči oceane in celine, da utrdiš snov za okolje.
Kaj pa vreme? Si izpolnil/a vremensko razpredelnico? Poglej si še nekaj zanimivosti.
https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom?4d=174687497#modal
Zaslužiš si kratek odmor. Privošči si sadje, lahko tudi malo slaščico, pospravi mizo, steci ven in 3 krat
globoko zadihaj, po štirih se premakni do kuhinje, tam naredi 8 počepov, odhopsaj v dnevno sobo in
tam naredi svečo.

Tako, razgibal/a si se in čaka te ustvarjanje. Pripravi risalni list, lepilo časopisni
papir ali še bolje poslikan list iz koledarja in barvni papir, če ga imaš, sicer si boš
pomagal z belim listom.
Najprej natrgaj večje kose časopisa ali lista iz koledarja (lahko tudi oba). Liste
nalepi na risalni list tako, da ni vmes belega prostora. To bo podlaga za izdelek.
Sedaj iz rumenega ali rdečega papirja izreži tulipane. Cvetovi naj bodo kar veliki.
Če boš tulipane delal/a z belim papirjem, jih s flomastrom pobarvaj. Oglej si,
kakšno steblo ima tulipan. Bolj debelo in prav tako večje mesnate liste. Izreži iz
barvnega papirja, sicer tudi to pobarvaj s flomastrom. Sedaj tulipane nalepi na
podlago. Ni treba, da vsi rastejo pokončno. Upoštevaj razporeditev po prostoru,
saj smo se to že naučili.
Veselim se tvojega izdelka.

PRVOMAJSKE POČITNICE
Vsem bo prišlo prav, da se malo oddahnemo. Svetujem ti, da dokončaš še
kakšno nalogo, ki je mogoče še nisi uspel in pošlješ še izdelke, ki jih dolguješ, da
to zabeležim. Da se ne boš preveč dolgočasil, ti predlagam, da vseeno kaj
prebereš, utrjuješ matematiko, ponoviš okolje in se pripraviš na govorni nastop.

Mogoče pogledaš kakšno zanimivo oddajo na televiziji Bodi veliko na svežem
zraku, pomagaj staršem in imej se lepo. Praznične dni pa počni, kar želiš.
Upam, da bomo po praznikih vendarle zakorakali v šolske klopi.

