
ČETRTEK, 23. 4. 2020   

Včeraj si imel kulturni dan. Ti je bilo všeč? Danes  se bomo malce 

posvetili našemu planetu Zemlji, ki je včeraj praznovala svoj rojstni 

dan.  

Ja, prav si prebral/a. Naš planet praznuje svoj rojstni dan 22. aprila. 

Pravijo, da je stara približno 4,6 milijarde let.  

MATEMATIKA    
   

1. V  prejšnji uri si se naučil/a nekaj o sestavljenih računih. Račun je bil sestavljen iz množenja in 

seštevanja. Pomembno je, da veš, da ima MNOŽENJE PREDNOST PRED SEŠTEVANJEM. 

2. Danes boš spoznal/a še sestavlejne račune, ki ti ne bodo delali težav. Poglej! 

Imaš 2 krat po 4 balone in 3 krat po 5 balonov. 

                        

 

Račun z množenjem je: 2 · 4  +  3 · 5 = 8 + 15 = 23 

                                                                          8              15 

Lahko računaš na kratko: 2 · 4 + 3 · 5 = 23 

3. Zgornje balone in račune preriši in prepiši v karo zvezek. 

Nato prepiši še te račune in jih izračunaj. Z rdečo barvico podčrtaj račun množenja, predno izračunaš.  

3 · 7 + 2 · 5 = ____                             6 · 5 + 3 · 2 = ____                 9 +  9 · 9 = ____                   0 ·  8 +  9 =  ____                                    

7 · 5 + 3 · 0 = ____                              8 · 6  + 4 · 3 = ____               8 +   7 · 6 = ____                 0 + 0 · 0 = ____ 

4 · 9 + 10 = ____                                 6  +   3 ·  9 =  ____                 7 · 7  + 5 = ____                  5 · 3 + 12 = ____ 

4. Reši besedilne naloge.Če imaš možnost, ti jih lahko srtarši natisnejo in jih nalepiš v zvezek, če ne, 

samo oštevilči nalogo, zapiši račun in odgovor. Pri računih uporabljaj sestavljene račune. 

1. Na dvorišču so 3 konji in 3 petelini. Koliko nog imajo vse živali skupaj? 

2. Na marjetici so se srečale 3 mravlje in 1 pajek. Koliko nog je bilo na marjetici? 

         Namig:  Mravlja ima 6 nog, pajek pa  ima 8 nog. 

3. V jedilnici je okoli mize, ki ima 1 nogo, postavljenih še 5 stolov. Koliko nog ima pohištvo v jedilnici? 

4. Mama je za praznovanje Markovega rojstnega dne pripravila 2 torti, razrezani na 10 kosov in 5 kosov 

kremnih rezin. Koliko kosov slaščic je pripravila? 

5. Našo družino sestavljajo 4 osebe. Imamo tudi 3 hrčke in 5 zlatih ribic. Koliko nog hodi po našem 

stanovanju? 

5. Za konec reši še celo stran V DZ str. 67. 

SLOVENŠČINA IN SPOZNAVANJE OKOLJA 
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1. Včeraj je naša Zemlja praznovala rojstni dan. 
2. Oglej si kratko predstavitev o našem planetu, ki sem jo posebej poslala kot  

PowerPoint ali si jo oglej na spodnji povezavi.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY  

 
3. Si se kaj novega naučil/a? Preberi si spodnje besedilo. 

 

PLANET ZEMLJA                                         (povzeto po Wikipedii) 

Zemlja je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča 

voda in človeštvo. Po oddaljenosti  od Sonca je 3. planet po vrsti, po velikosti pa 5. planet. 

Zemlja predstavlja 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. 

Zemlja je sestavljena iz več plasti. V notranjosti na sredini ima jedro. 

Zunanjost Zemlje sestavljata kopno in voda. Vode je skoraj tri četrtine. Največ je slanega 
morja, ostalo so reke in potoki.  

Na Zemlji je 5 oceanov : Tihi ocean, Atlantski ocean, Indijski ocean, Južni ocean in Severni 
ocean. 

Med oceani je 7 celin: Evropa, Afrika, Azija, Avstralija, Antarktika, Severna Amerika in Južna 
Amerika. 

ČUVAJMO NAŠ PLANET. NE ONESNAŽUJMO VODE, ZRAKA IN NARAVE!!! 

4. Zgornje besedilo o planetu Zemlja  PREPIŠI v zvezek za 

 OKOLJE in ga večkrat preberi, ko ti bo dolgčas. Prav je, 

 da o Zemlji veš nekaj stvari. 

5. Sedaj pa razmisli, kako bi lahko danes, ravno sedaj  

pomagal/a našemu planetu? 

 

Dala ti bom nekaj idej, ti pa uresniči VSAJ 3, prav?  V zvezek za OKOLJE zapiši, kaj si izbral. 

POSPRAVI SMETI V SVOJI SOBI                                 ODNESI SMETI IZ HIŠE                    LOČI VSE ODPADKE 

OKROG HIŠE POBERI SMETI           EN DAN SE NE VOZI Z AVTOM           IMEJ ČISTILNO AKCIJO zunaj ali notri 

NA SPREHODU V VREČO POBIRAJ SMETI              POSADI RASTLINE NA VRT, OKROG HIŠE… 

 

6. Predlagam še nekaj dejavnosti. Če ti bo v prihodnjih dneh dolgčas, se lahko lotiš tudi tega: 

 

Upoštevaj VSA 
pravila zapisa: 

VELIKE ZAČETNICE, 
LOČILA, PRAVILEN 

IN LEP ZAPIS. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY


• Če imaš možnost, da prevrtiš na TV program nazaj ali naprej, poišči oddajo IZODROM, ki je 

bila v sredo, 22.4.2020 na TV SLO 1 ob 9.10. Oddaja je zelo poučna in pripravljena prav za 

DAN ZEMLJE. 

• En del  oddaje si lahko ogledaš tudi tukaj: 

 https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/planet-zemlja/521446 

https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/urbani-vrticek/521449 

 

Pa še zanimivosti o vremenu. SI IZPOLNIL OPAZOVALNI 

VREMENSKI LIST? Če še nisi, lahko opazuješ tudi med 

počitnicami. Izpolnjenega mi pošlji na email.       

 

https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom?4d=174687497#modal 

 

• Preberi knjigo ZEMLJA JE DOBILA VROČINO. Če imaš knjigo doma, je super. Drugače pa ti 

pošiljam še eno priponko (PowerPoint)      . 

 

• Lahko rešiš križanko, ki sem ti jo poslala tudi v prilogi. 

 

7. Ne pozabi na angleščino. 

 
 

22. april je 

svetovni dan 

Zemlje. 

https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/planet-zemlja/521446
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