
PETEK, 3. 4. 2020 

Zaključuje se 3. teden pouka na daljavo. Imaš vse narejeno za nazaj?  

Si poslal učiteljem vse, kar je bilo naročeno? 

Sedaj je čas, da urediš vse za nazaj. Ne pozabi na izbirne predmete.  

Si naredil tudi nalogo pri dopolnilnem pouku? Tudi, če letos nisi obiskoval dopolnilnega pouka, lahko 

rešiš kakšno dodatno nalogo za vajo. 

Nekateri mi še niste odgovorili na nobene pošto. To razumem, kot da ne hodiš v šolo oz. ne delaš 

domačih nalog. Piši mi in oddaj vse zahtevane naloge (naj te spomnim 20. 3. je bila neobvezna naloga, 

obvezno pa si mi moral poslati nalogo 27. marca in 1. aprila). Veliko nalog še nisem prejela! Nujno mi 

pošlji manjkajoče naloge!  

Ne pozabi, danes popoldan se vidimo preko videoklica. Navodila imaš na elektronski pošti. 

 

ŠPORT 

Vprašaj starše, do kod je od vaše hiše 1 kilometer. Pojdi po tej poti. Pazi na svojo varnost!!!  

Poskušaj teči ali vsaj hitro hoditi. Koliko časa si porabil?  

Včeraj smo za zabavo sestavili športno ime in ob tem telovadili. Danes pa s pomočjo športne abecede 

sestavi eno poved, ki ima vsaj 3 besede (primer: KMALU BO VIKEND!).  

Boš povabil še koga in telovadil z njim? Vaje lahko opraviš tudi zunaj. 

 

 



SLOVENŠČINA 

Branje je zelo pomembna veščina, ki ti bo v življenju še velikokrat koristila. Če boš bral tekoče, besede 

pravilno prebral in razumel, kaj si prebral, boš imel boljše ocene skoraj pri vseh predmetih v šoli.  

Že bereš tekoče, brez napak? Razumeš, kar prebereš? 

Tudi današnja ura je namenjena branju. Beri glasno vsaj 20 minut. Nato beri še 15 minut – tokrat ali tiho 

ali glasno. 

Knjigo ali pravljico ali pesniško zbirko ali časopisni članek …, ki ga boš danes bral, si izberi sam. 

  

MATEMATIKA 

 Rešitve včerajšnje ure: 

60/1. Razdalje med kraji merimo v kilometrih. 

Dolžino nogometnega igrišča merimo v metrih. 

Dolžino preproge merimo v centimetrih. 

Dolžino mravlje merimo v milimetrih. 

60/2. Višino človeka merimo v centimetrih.  

Višini nebotičnika merimo v metrih. 

Višino gore merimo v metrih. 

Višino mize merimo v centimetrih. 

Debelino knjige merimo v milimetrih. 

60/3. ) Najmanjša je razdalja med Ljubljano in Kranjem. 

c) Največja razdalja je med Novo Gorico in Mariborom ter med Koprom in Mariborom. 

č) Razdalja med Koprom in Kranjem je za 55 km daljša od razdalje med Celjem in Ljubljano. 

d) Enako kot Kranj in Postojna (79 km) sta oddaljeni tudi Ljubljana in Celje. 

 

 Kako rešujemo besedilne naloge? 

1. Preberi (natančno, počasi in razmišljaj …) 

2. Podčrtaj pomembne podatke. 

3. Naredi načrt reševanja (lahko si tudi narišeš). 

4. Zapiši račune in jih izračunaj. 

5. Zapiši odgovor (pred tem še enkrat preberi vprašanje in odgovori v celem stavku!!!) 

6. Preveri pravilnost in smiselnost rešitve. 

 

 Reševanje v DZ. 

Danes reši naloge v DZ str. 62 in 63. 

Pri 3. nalogi izpusti zadnja dva primera ( ½ od 642 in 1/8 od 488). Računanja teh primerov se še nismo 

učili.   



RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

Danes bomo ustvarili šolsko spletno tablo (padlet). 

Bodi pozoren na to, kaj boš zapisal, narisal na tablo. Vsi lahko vidimo vse zapise. Bodi spoštljiv in 

vljuden! 

Piši samo svoje ime, ne piši priimka – to ni varno na internetu! 

Lahko narediš več zapisov, več slikic, samo podpiši se vedno. 

POZOR, ne urejaj zapisov drugih – urejati smeš samo svoje zapise! 

Preden začneš z zapisi na šolski tabli, si nujno preberi navodila do konca. Navodila najdeš na spletni 

strani naše eUčilnice  ali na TEJ POVEZAVI. 

Komaj čakam, da vidim tvoj zapis na tabli.   

 

 

 

http://www.ptrubar.si/files/2020/03/padlet-solska-tabla_4b_risanje.pdf

