
SREDA, 6. 5. 2020 – 2. DEL 

Danes imamo videokonferenco ob 13. 00. Pripravi si matematiko ter naravoslovje in tehniko. 

 

MATEMATIKA 

Današnjo matematiko bomo imeli preko videokonference.  

Lahko počakaš do videokonference in boš takrat slišal to razlago:  

RAČUN 
RAZLAGA – medtem ko rešuješ, si glasno govoriš. 

Razlage ni potrebno zapisovati! 

             

6 : 3 = 2, računam nazaj 2 · 3 = 6 in koliko manjka do 6? 

0 (0 zapišemo pod 6) 

  

3 PADE POD SEBE (jo prepišemo navzdol) 

3 : 3 = 1, računam nazaj 1 · 3 = 3 in koliko manjka do 3? 

0 (0 zapišemo pod 3) 

 

8 PADE POD SEBE (jo prepišemo navzdol) 

8 : 3 = 2, ost.1, računam nazaj 3 · 2 = 6 in koliko manjka 

do 8? 2 (2 zapišemo pod 8) 

 

Ker ni več števil, smo z deljenjem zaključili.  

            

6 3 8 : 3 = 2 1 2    

0 3           

 0 8          

  2          

            

            

P:  2 1 2  3      

    6 3 6      

            

  6 3 6 + 2 = 6 3 8  

            

 

Poleg te razlage bomo naredili še nekaj primerov. 

Naloge za utrjevanje: DZ/81 , 4. naloga 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

1. Preberi pravopisni opomnik v DZ na strani 53 ter različne zaključke prošenj in pravopisni opomnik na 

strani 54. 

 

2. Ponovimo: Kdo je sporočevalec in kdo naslovnik ? 

SPOROČEVALEC je tisti, ki prošnjo napiše (podpisan je pod vsebino prošnje). 

NASLOVNIK je tisti, komur je prošnja namenjena (navadno je zapisan v nagovoru). 

 



3. Naloga: 

Prebral  si prošnje na strani 53. Da bomo laže delali, si oštevilči prošnje takole: 

 

 

 

 

 

 

V zvezek prepiši spodnja okvirčka in odgovori na vprašanja v celih povedih (vprašanj ni treba prepisati). 

 

VAJA     6. 5. 2020 

 

NAGOVOR: 

Za nagovorom pišemo VEJICO ali KLICAJ.  

Za KLICAJEM začnemo vsebino pisati z VELIKO  ZAČETNICO, za VEJICO pa nadaljujemo z MALO ZAČETNICO. 

 

 

POZDRAV: 

 

BREZ LOČILA:  Lep pozdrav            Z lepimi pozdravi             Pozdrav in poljub 

 

Z LOČILOM (, . !):  Lepo te pozdravljam.    Vas pozdravljamo!        Te pozdravljam in pošiljam poljubčke, 

 

DZ stran 53: 

1. Komu je namenjena prva prošnja? 

2. Kdo je napisal drugo prošnjo? 

3. Kdo je naslovnik pri tretji prošnji? 

4. Kdo je sporočevalec pri četrti prošnji? 

5. Koga prosi Bine za knjigo? 

6. Kaj prosi Alja? 

7. Kaj misliš, zakaj Tim ni sam napisal sporočila?  

 

 

 

 

 

1. 
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LIKOVNA UMETNOST 

 

Si že dokončal balone? Si razstavil mavrico? 

Nekateri še niste pokazali oz. razstavili svojih izdelkov na naši spletni razstavi: 

Baloni: so na TEJ POVEZAVI . Mavrice so NA TEJ POVEZAVI 

Danes je čas, da oboje razstaviš. Če ne veš kako, mi piši ali vprašaj. Navodila za objavo so NA TEJ POVEZAVI 

 

 

 

 

https://padlet.com/renatagradisar/yk83z4yrkm7i
https://padlet.com/Renata_Gradisar/nr8tedpwk8w16vo
http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/SPLETNA-RAZSTAVA-objava-fotografij.pdf

