
PETEK, 15. maja 2020 

1. SLJ 

Če ti je ostala še kakšna naloga iz DZ str. 70 – 73 jo reši in nato preveri pravilnost rezultatov. 

REŠITVE: 

2.naloga: 

1. besedilo: OPRAVIČILO, OPROSTI 

2. besedilo: ZAHVALA, HVALA 

3. besedilo: PROŠNJA, PROSIM 

3. naloga: 

…prošnjo.   …zahvalo.   …opravičilo. 

4. naloga: 

Jan se je opravičil Anžetu, ker mu je izrekel več grdih besed in je bil do njega zelo neprijazen. 

Sara je zahvalo napisala teti. 

Hvaležna je za knjigo in pozornost. 

Hvala ti. 

Prošnjo je napisal Tim. 

Očeta prosi, če ga pride gledat na hokejsko tekmo. 

5. naloga: 

Očka!        Mala vas, 15. 5. 2020 

Zelo sem hvaležen, ker si me prišel gledat na tekmo. 

Lep pozdrav       Tim 

6. naloga: 

Spoštovani Brinovi starši!    Velike Lašče, 15. 5. 2020 

Zahvaljujem se vam, ker ste me vzeli s seboj na vaš dvodnevni izlet. Bilo je nepozabno. 

Lepo vas pozdravljam, 

        Alenka 

7. naloga: 

Draga babi in dedek! 



V petek, 22. maja 2020, ob 15. uri se vrnem iz šole v naravi. Ker sta očka in mama takrat še v 

službi, vaju prosim, če me lahko prideta iskat. Čakal vaju bom pred šolo. 

Lepo vaju pozdravljam,     Klemen 

8. naloga: 

Nikoli ne pozabi reči HVALA, PROSIM, OPROSTI. 

 

2. MAT 

REŠITVE: DZ str. 8 

1.naloga 

1498 : 7 = 214 2514 : 6 = 419 1854 : 3 = 618 3996 : 4 = 999 6111 : 9 = 679 

2.naloga 

3648 : 8 = 456 Vsak razred je plačal 456 €. 

3.naloga 

1224 : 8 = 153 Osmina števila 1224 je 153. 

1224 · 8 = 9952 Osemkratnik števila 1224 je 9952. 

4. naloga 

279 · 7 = 1953 1953 : 9 = 217 

Če število 279 pomnožim s 7, dobim število 1953, ki je devetkratnik števila 217. 

 

Danes reši naloge v DZ str. 9. 

Ko rešiš, preveri pravilnost rezultatov z rešitvami. 

5.naloga: 

6732 : 3 = 2244  6972 : 6 = 1162 

8184 : 8 = 1023  3970 : 2 = 1985  

7959 : 7 = 1137  1293 : 3 = 431 

6008 : 4 = 1502  5598 : 9 = 622 

6.naloga 

2576 : 4 = 644  Belih je bilo 644 pokrovčkov. 



7.naloga 

7440 : 5 = 1488 (to je petina števila 7440, to število delim s 6) 

1488 : 6 = 248 

Dobim število 248. 

 

 

3. ŠPO 

Če je vreme lepo, lahko plešeš tudi zunaj… Zdaj že znaš. 
https://www.youtube.com/watch?v=QfzRP6V5rE4&feature=youtu.be 

 

4. RAZREDNA URA 

Vsak od nas je drugačen in ravno to je čar življenja.  

Poskusimo sprejeti drugačnost, saj nas drugačnost bogati. 

 

O drugačnosti govori gledališka predstava Kit na plaži, ki si jo oglej na povezavi: 
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video 

 

 

Ta navodila so za dve razredni uri, torej si moraš predstavo ogledati najkasneje do 29. 

maja 2020. 

K ogledu lahko povabiš tudi ostale člane družine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfzRP6V5rE4&feature=youtu.be
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video

