
 

DELO DOMA 

16.3.2020 - PONEDELJEK 

SLOVENŠČINA  

 

Preberi besedilo in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.                                                                                                                                                  

MOJE IME JE MARJETA KOVAČ, KLIČEJO PA ME METKA. ŽIVIM V ITALIJI BLIZU 

MEJE S SLOVENIJO.  MOJ OČE JE ITALIJAN, MAMA  PA JE SLOVENKA. DOMA 

GOVORIMO ITALIJANSKO IN SLOVENSKO.  V ŠOLI SE UČIM TUDI FRANCOSKI 

JEZIK.  KO GREM NA SPREHOD, ME POVSOD SPREMLJATA  PSA UGO IN ARO. 

 

Vstavi, kar manjka.                                                                                                       

Najraje pijem čaj brez sla__korja. Udaril sem se ob ro__  omare. Domača naloga ni 

bila te__ka. V gozdu sem naše__ velik stor__. Nosim težek nahr__tnik. 

 

V povedih podčrtaj napačno napisane besede, nato te besede pravilno zapiši.   

Upam, da sem govorila razumlivo.     

…………………………………… 

Greš z mano v knižnico?      

…………………………………… 

Prijatelica Gaja bere zanimljivo knjigo. 

……………………………………. 

 

Vsaki besedi pripiši besedo z nasprotnim  pomenom.                                    

svetel  ………………………….               mižati ………………………….             

bolezen  ……………………….                                ležati  ………………………… 

pomlad ………………………..                                 mrzel ………………………… 

debel ……………………….                                     moker ……………………… 

hiter …………………………                                    veselje ……………………… 

 

 



 

MATEMATIKA 

Zapiši števili v stolpec in izračunaj  razliko. Preizkusi s seštevanjem. 

 

2000, 1043            5075, 505       1316,  893       350,  6110      812,   7632  

 

8090,  97                170,  97        1000,  372       1260,  984      5231,  4954 

 

Izrazi v ustrezni merski enoti. 

4m = _________ dm               2km = ________ m          4tedni = __________dni 

60cm = _______mm              40dm = _______ m           4h =  ________min 

6 min = _______ s                 11cm = _______ mm        6000m = _______km 

 

4cm 8mm = _______mm        6m 5dm = ________dm         2dm 8 cm = ________cm 

5km 20m = ________m          60cm 8mm = _______mm     50m 6dm = ________ dm 

 

73s = ____min ____s            123s =  ______min _____s       214s = _____min ____s 

74dni = ______tednov ______dni                     8tednov = ________dni 

 

Nariši daljice AB, DC,  FG. 

IABI =  34mm 

IDCI = 5cm 5mm 

IFGI = 75 mm 

 

 

 

 

 



DELO DOMA 

17. 3. 2020 - torek 

 

SLOVENŠČINA  

Napiši velike začetnice, kjer je treba. Povedi prepiši v zvezek. 
Jutri bom šel v litijo.  

prebral sem knjigo drejček in trije marsovčki.  

V šoli je brat jaka naročen na revijo ciciban, jaz pa prejemam pil.  

Se tudi mojca vozi s kolesom?  

Obiskujem šolo v lomu pod storžičem. 
 

Prepiši s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in pravilen zapis črk. 

MOJ BRAT JANEZ OBISKUJE GLASBENO ŠOLO V KRŠKEM.  
SOSEDOV MARTIN ME BO PELJAL NA TRIGLAV.  
OČKA JE KUPIL ČASOPIS DELO. 
MARJETA GOLOB RADA HRANI GOLOBE. 
NA KULTURNI DAN SMO SE PELJALI SKOZI KOSTANJEVICO NA KRKI, ŠENTJERNEJ, 
OTOČEC IN PRISPELI V NOVO MESTO. 
V DOMAČEM HLEVU JE KOBILA SIVKA POVRGLA ŽREBIČKA. 
PELJALI SMO SE MIMO REKE SAVE. 
TETA KATARINA JEŽ JE ODPOTOVALA NA SMUČANJE V AVSTRIJO. 
KDAJ SE BO JURE JUREČIČ ODPELJAL V MARIBOR? 
NIKA SI JE IZPOSODILA EVIN DEŽNIK. 
 
 
Pisna prošnja ima  več delov. Napiši jih na označena mesta.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V zvezek napiši prošnjo teti Ani, če  bi te lahko vzela s seboj na izlet na Roglo v 

času prvomajskih počitnic.  V prošnji navedi tudi, da bi šla rada/šel rad na 

sprehod med krošnjami in se peljala/se peljal na Zlodejevem. Povej, zakaj jo to 

prosiš.  

Upoštevaj sestavne dele pisne prošnje.   
 
 
 
 
 
Upam, da imaš na domači polici kakšno zanimivi knjigo. Nameni danes branju 
vsaj ENO URO. 
V zvezek napiši, kaj zanimivega si prebral. 
 
             
  



MATEMATIKA: ŠTEVILA DO 10 000 
 
Zapiši število s številko: 
 
  3T  0D                   5S   9D             5E  0D           4T                  1D 5T          3S 3E 
8E  5S                    8T 0E                9D 0S                3E                 
________           ________          ________        ________       _______     ________ 
 
 
Na črto zapiši števila, zaokrožena na najbližjo stotico. 
 
583_______        4 211_______     7 550________      302______    6 499_______ 
 
 
Zaokroži zneske na tisoče evrov. 
 
3 870 € je skoraj ___________€.            6 012 € je približno ____________€. 
 
2 590 € je približno__________€.             9 090 € je skoraj ____________€. 
 
 
Nadaljuj zaporedje števil. Napiši vsaj 5 števil. 
 
4 005, 4 007, 4 009, _______,  ________, ________, ________, ________ 
 
7 892, 7 891, 7 890, _______,  ________,  ________, _______, ________ 
 
 
Štej in zapiši števila: 
 
Štej po 1000: 2 700, ________,  ________,  _________,  ________,  _______. 
 
Štej po 100:  2 700,  _______,  ________,  _________,  ________,  ________. 
 
Štej po 10:  2 700, ________,  ________,  _________,  ________,  ________. 
 
 
Dopolni preglednico. 

PREDHODNIK 
 

ŠTEVILO NASLEDNIK 

 
 

3 500  

6 499 
 

  

 
 

8 000  

 
 

 5 050 

 
2 989 

  



DELO DOMA 

18. 3. 2020 - sreda 

 
SLOVENŠČINA 
 
Napiši, kako si preživel včerajšnji dan (torek, 17. 3. 2020). 

Upoštevaj zgradbo: ZAČETEK, GLAVNI DEL, ZAKLJUČEK. 

 

ŠPORT 

Bodi vsaj eno uro na svežem zraku.  

Lahko izbereš sprehod, igre z žogo, skoke s kolebnico,… 

(Dejavnost prilagodi svojim zmožnostim, upoštevaj pravila varnega gibanja in pazi na 

svoje zdravje.) 

 

DRUŽBA 

Določi lego  svojega naselja in lego Cerknice    glede na: 

- površje, 

- vodovje, 

- ceste, 

- železnice, 

- bližino večjih naselij. 

Pomagaj si z zemljevidom Slovenije. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

POMAGAJ STARŠEM PRI DOMAČIH OPRAVILIH, SKRBI ZA SVOJO 

VARNOST  IN  OSTANI  ZDRAV 

                                                       

 

 

 



DELO DOMA 

19. 3. 2020 - četrtek 

 

Pozdravljeni, 

jutri se nam obeta topel sončen dan. Ker zimskega športnega dneva nismo mogli 
realizirati, predlagam, da imamo jutri "zimski športni dan" v sončku in med zvončki. 

Jaz bom šla v Karavanke na Dovško Babo in vam pošljem fotografije.  

Kaj pa vi, imate že idejo? 

Poprosite starše, da se z vami odpravijo na Lovrenc ali pa mogoče na kateri drugi hrib.  

Če imate možnost, malo fotografirajte, da si bomo lahko preživele trenutke v naravi malo 
podelili. 

Kaj pa če majo jutri vaši starše drugačne plane? 

Potem izberite termin za  športni dan po dogovoru s starši in jutrišnji 

dan izkoristite za ustvarjanje -  LUM. 

Ker ne vem kakšne možnosti za ustvarjanje imate doma, izberite sami. Izdelke shranite 
in ko se vidimo spet v šoli, jih skupaj pogledamo. 

Lepe pozdrave, uspešno delo, 

učiteljica Marija 

  



DELO DOMA 

20. 3. 2020 - petek 

SLOVENŠČINA 
 
 
 

                             DVE BESEDI – ENAK POMEN 
 
Vsaki besedi pripiši besedo z  ENAKIM  pomenom.    

a)                                 

babica  ………………………….               piškot ………………………….             

mama  ……………………….                                   deklica ………………………… 

gozd ………………………..                                     tla …………………………….. 

vikend ……………………….                                   aviaon ………………………….   

oče…………………………                                     coprnica ………………………. 

 

Če imaš težave, si lahko pomagaš z naslednjimi besedami: stara mama, mami, 

hosta, konec tedna, oči, keks, punčka, pod, letalo, čarovnica. 

 

b) 

strahopeten……………………………           čudovit…………………………. 

siten ………………………………….             marljiv …………………………... 

vesel…………………………………..            neumen………………………… 

reven………………………………….            moder………………………………. 

 

Če imaš težave, si lahko pomagaš z naslednjimi besedami: krasen, boječ, 

radosten, pameten, delaven, tečen, ubog, trapast. 

 

V 2 povedih podčrtaj besedi z enakim pomenom. 

 

Maja je bistra deklica. Celo Nuša pravi, da je pametna. 

Neresnica je pogosto izrečena v stiski. Vendar ima laž kratke noge. 

Lekarno so obnovili. Na njej je ostal napis apoteka. 

Mojca je dobila za rojstni dan tri mesece staro mačko. Mucka se rada igra z volno. 

Po hudem deževju se pogosto sprožijo zemeljski plazovi. To se je večkrat zgodilo v 

Zasavju. 



Poveži besede z enakim pomenom. Na črtico napiši ustrezno številko. 

1  režati se                            ____   uiti 

2  stokati                               _____ kracati 

3  omahniti                            _____ pasti 

4  pobegniti                          _____  steči 

5  buljiti                                _____  ujeti 

6  zasačiti                            _____  smejati se 

7  ucvreti jo                         _____  gledati 

8  čečkati                            _____ jamrati 

 

Napiši besedilo, v katerem boš uporabil naslednje besede z enakim pomenom. 

 

fant – smrkavec                    očka - ati 

boječ – plašen                      poreden - neubogljiv 

vpiti – vreščati 

 

BESEDILU DAJ TUDI NASLOV! 

 

 

  



MATEMATIKA 
 
Izračunaj. 
200 + 800 =                 470 + 20 =            630 + 100 =              130 + 70 = 
100 + 600 =                 510 + 50 =            720 + 200 =              210 – 90 = 
900 – 500 =                 350 – 20 =            410 – 300 =              670 – 70 = 
300 – 300 =                 780 - 50 =             880 – 500 =              960 – 60 = 
 
 
Rezultat seštevanja imenujemo __________________________. 
 
Rezultat odštevanja imenujemo __________________________. 
 
 
 
Seštej pisno, pazi na pravilno podpisovanje desetiških enot. 
 
    127            306            442            525             109              682 
+  351        +  512        + 228         + 365_         +   27          +  184 
 
 
 
    96               49           377           608              850              732 
+  37           +  82        +  55        +  275           + 167           +   79 
 
 
 
Odštej pisno. Preveri s seštevanjem. 
 
587 –  25 =             780 – 440 =        87 – 25 =       480 – 380 =         920 – 452 = 
672  - 308 =           300 – 128 =         72 – 36 =       912 – 316 =         850 – 69 = 
 
 
 
Na smučišču je 290 moških, 127 žensk in105 otrok.  
 
a) Koliko je odraslih smučarjev? 
 
b) Koliko je vseh smučarjev? 
 
c) Koliko več je odraslih smučarjev kot otrok na smučišču? 
 
Odgovori! 
 
  



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 
Danes sem ti pripravila nekaj praktičnega dela. Upam, da boš užival/a! 
 
OD KOD VODA 
 
1. Koliko tekočine popiješ? 
 
VAJA 1 
Naredi raziskavo in ugotovi, koliko tekočine popiješ v enem dnevu.  
En dan si natančno zapisuj, kaj popiješ, koliko popiješ in ob kateri uri, pa tudi kdaj 
greš na stranišče na malo potrebo. 
 

VRSTA PIJAČE KOLIČINA 
POPITE PIJAČE 

URA PITJA URA OBISKA 
STRANIŠČA 

    

    

    

    

    

    

    

    

ZAKLJUČKI: 
Iz dobljenih podatkov naredi čim več zaključkov. 
 
V TVOJE TELO PRIDE TEKOČINA S PIJAČO IN TUDI S HRANO! 
 
2. Ali je voda tudi v živilih? 
 
Delež vode v nekaterih živilih       

živilo delež 
vode % 

paradižnik 95  

krompir 90  

beli kruh 35 

med 20 

testenine 12 

mleko 87 

 
VAJA 2 
Eno večje jabolko stehtaj in si težo zapiši. Jabolko nareži na krhlje in ga pusti stati 
vsaj 3 dni. Nato krhlje stehtaj in si zapiši težo. Primerjaj obe teži.  
 

TEŽA JABOLKA  

TEŽA KRHLJEV  

      ?  

 
Kaj boš vpisal v tretjo rubriko? Razmisli! 



 
3. Kam gre tekočina, ki pride v tvoje telo s pijačo ali s hrano? 
 
VAJA 3 
 
Roka v vrečki. Potrebuješ manjšo prozorno polivinilno vrečko (vrečka za 
gospodinjstvo) in elastiko. 
  
Vrečko daj na roko in jo v zapestju stisni z elastiko. Počakaj nekaj minut. Dobro 
opazij notranjost vrečke. Svoje ugotovitve zapiši, lahko pa jih tudi narišeš v zvezek. 
 
 
 
POVZETEK: V tvoje telo pride tekočina s pijačo, pa tudi s hrano. Nekaj vode tvoje 
telo zadrži, odvečno pa izloči iz telesa na več načinov: ko greš na stranišče, z 
dihanjem in skozi kožo s potenjem. 
 


