
TOREK, 17. 11. 2020 
 

SLOVENŠČINA 

2. ura: ČILSKI RUDARJI DZ/75, 76, 77 

Naloge bomo reševali skupaj prek video srečanja (ob 9.30). 
 

MATEMATIKA 
 

2. URA: BESEDILNE NALOGE 

 Danes boš pri matematiki utrjeval-a računske operacije z reševanjem 

besedilnih nalog.  
 

 Nalogo pozorno preberi in razmisli katero računsko operacijo boš uporabil/a, 

da rešiš zastavljen matematični problem. Besedila nalog ni potrebno 

prepisovati, v zvezek napišeš samo račun ali več računov in odgovor. Lahko 

pa si list natisneš in naloge prilepiš zraven. 
 

 Naslov v zvezku naj bo Vaja, napiši tudi današnji datum. 

1. Knjiga ima 48 strani. Na 14 straneh so pesmice, na 22 straneh pa slike. 
Koliko strani v knjigi je praznih? 

 

2. Na vrtu ima mama 6 gredic. V dveh gredicah raste 8 tulipanov, v štirih 
gredicah pa 6 vrtnic. Koliko je vseh rož? 

 

3. Vsoto števil 18 in 6 deli s 3. Izračunaj količnik. 
 

4. Razliko števil 99 in 90 pomnoži z 10. Izračunaj zmnožek. 
 

5. Zmnožek števil 8 in 7 povečaj za razliko števil 27 in 17. Katero število dobiš? 
 

6. V ptičjo hišico gre lahko 8 vrabčkov. Koliko vrabčkov ostane zunaj, če je 
hišic 7, vrabčkov pa 63? 

 

7. Oče je kupil 60 sadik solate. Pripravil je 7 gredic. Koliko sadik solate je 
posadil na vsako gredico, če jih bo posadil na vsako gredico enako? Koliko 
sadik mu ostane? 

 

8. Maruša je 38 jabolk razdelila 6 sošolcem. Vsem je dala enako jabolk. Koliko 
jabolk ji je ostalo? 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

1. IN 2. URA: KOLIKO KRALJESTEV; RASTLINSKO KRALJESTVO 
 

 Še enkrat si oglej posnetek, da boš ponovil snov, ki si se jo naučil v ponedeljek: 

 https://youtu.be/1aIIYEUpaRs   
 

 V zvezek napiši naslov KRALJESTVA ŽIVIH BITIJ in prepiši spodnje besedilo: 
 

 

KRALJESTVA ŽIVIH BITIJ 
 

Živa bitja ali organizme delimo v tri velike skupine:  ŽIVALI, RASTLINE in GLIVE. 

Med seboj se razlikujejo po: 

- načinu prehranjevanja, 

- zgradbi telesa in 

- življenjskem prostoru (prostoru, kjer živijo). 

 

PREHRANJEVANJE 

 

ŽIVALI - rastlinojedci, mesojedci, vsejedci. 

RASTLINE - hrano si naredijo same v zelenih listih. 

GLIVE -  vsrkavajo hrano iz živali in rastlin ali iz njihovih ostankov. 

         

ZGRADBA 

Živali se razlikujejo po videzu. 

Večina rastlin je zelene barve. 

Nekatere glive imajo klobuk in bet, plesen na marmeladi pa ne. 

 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

 

Kopenski organizmi in vodni organizmi. 

 

 Za 2. uro si najprej oglej naslednji posnetek: https://youtu.be/c_jqeiOKj-A  

 

 Preberi besedilo v UČB na str. 83 in 84. 

 Sedaj pa v zvezek za NIT napiši naslov: Rastlinsko kraljestvo in prepiši 

spodnje besedilo. 

 

https://youtu.be/1aIIYEUpaRs
https://youtu.be/c_jqeiOKj-A
https://youtu.be/c_jqeiOKj-A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


