
PONEDELJEK, 9. 11. 2020 

MATEMATIKA 

PONAVLJAMO 

 Na začetku malo ogrevanja: 

 

- ponovi poštevanko (mešano po številih, hitro - brez čakanja, okrog 15  

primerov), 

- ponovi, kako imenujemo posamezne člene pri seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju. 

 

 Nadaljuj z reševanjem nalog v karo zvezek. Naslov naj bo POUK NA 

DALJAVO. 

 Napiši današnji datum. 

 Naloge prepiši in reši v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uredi števila po velikosti. Začni z največjim. 
725, 275, 527, 517, 702 

2. S števkami 7, 0, 9 in 2 sestavi največje in najmanjše štirimestno število. 

Največje je …………….., najmanjše pa …………. . 

3. Izračunaj.  

Primer: 32 : 7 = 4, ost. 4 (4 ∙ 7 + 4 = 32) 

26 : 8 =       55 : 7 =          82 : 8 =      77 : 10 =          23 : 6 = 

 

4. Igor je prebral 54 strani. 

Manja je prebrala 37 strani več kot Igor. 

Silva je prebrala 20 strani manj kot Manja. 

Koliko je prebrala Manja?  

Koliko je prebrala Silva? 

Kaj bi lahko še izračunali?  

 



SLOVENŠČINA 

- vsak dan beri glasno 15 minut  

Opis poklica – branje z razumevanjem (avtomehanik) 

 Tiho preberi besedilo v DZ na strani 73/1. naloga. 

 Pisno odgovori na vprašanja v DZ na strani 73 in 74 (2., 3. in 4. 

vprašanje). 

 DZ str. 74/5. naloga: Prosi koga od domačih, naj zaigra vlogo novinarja. 

Na vprašanja odgovori v celih povedih v zvezek.  

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

GRMI 

 Oglej si PowerPoint predstavitev, ob kateri boš ponovil/a snov o grmih, ki 

smo jo obravnavali nazadnje pri pouku. 

 V šoli smo v zvezek nalepili sličice o grmih, pri današnji uri pa prepiši 

besedilo, ki je na zadnji strani tega dokumenta. Potrudi se, da bo zapis 

natančen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPIS V ZVEZKE: 

 

ŠIPEK 

Grm ima rdeče plodove. Lahko jih predelamo v marmelado, sirupe, liker, 

čaj,... Nabiramo jih oktobra in novembra. 

 

ČRNI BEZEG 

Cvetovi so sploščeni, jagode pa črne ali modre. Iz njih lahko skuhamo 

čaj ali predelamo v sok ali marmelado.  

 

BRIN 

Ima črno rjave jagode in bodeče iglice. Plodove nabiramo jeseni. 

Uporabljamo ga kot okrasni grm ali začimbo. Iz njega lahko pridobimo 

tudi žgane pijače. 

 

LESKA 

Plodovi leske so lešniki. Uporabljamo jih za pripravo različnih jedi, 

predvsem sladic. 

Med grme spadajo še: trdoleska, glog, dren… 

 

 

 

 

 

 

 


