
PONEDELJEK, 16. 11. 2020 

MATEMATIKA 

ŠTEVILSKI IZRAZI 
 Ponovimo izraze pri seštevanju. 
                                                24    +    33    =    57 

                                                                               

                                 seštevanec         seštevanec      VSOTA 

 

Ali lahko poimenujemo člene tudi pri pisnem seštevanju? Da. 
Poglejmo primer: 
 

     24   prvi seštevanec 
  + 33   drugi seštevanec 
     57    VSOTA 

 

 Ponovimo izraze pri odštevanju. 
                                                48    -     25    =    23 

                                                                              

                            zmanjševanec        odštevanec      RAZLIKA 

Poglejmo še primer za pisno odštevanje: 

  48    zmanjševanec  

 -25   odštevanec 

   23   RAZLIKA              

 
Tudi pri besedilnih nalogah lahko uporabljate samo še pisno seštevanje in 
odštevanje, ker je lažje in bolj zanesljivo. 

 

 Reši naloge v DZ na strani 85, 86. 

 Poskusi rešiti tudi str. 87. Vem, da zmoreš tudi to!  

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENŠČINA 

PRAVOPISNE VAJE 2  

 Reši učni list - PRAVOPISNE VAJE 2 (PRILOGA 1) in ga prilepi v 

zvezek za slovenščino. Če nimaš možnosti, da bi učni list 

natisnil/a, rešuj naloge v zvezek za slovenščino.  
  

 Sledi navodilom na učnem listu. Piši čitljivo s pisanimi črkami.   
 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

KOLIKO KRALJESTEV 

 Še enkrat si oglej posnetek, da boš ponovil/a snov, ki si se jo naučil/a v 

ponedeljek.       https://youtu.be/rtxcuGeQwa0 

 

 V zvezek napiši naslov KRALJESTVA ŽIVIH BITIJ in prepiši spodnje 

besedilo: 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rtxcuGeQwa0


PRILOGA 1 

PRAVOPISNE VAJE 2 

1. Dopolni manjkajočo črko.  

Za malico si bom na kruh namazal me__ .       V gozdu sem videl dva po__ha. 

Pozimi nastane le__ in je zelo nevarno.           Včeraj zvečer si nisem umila no__ . 

Ko se udariš v ro__ omare zelo boli.                Na strehi sta dva vra__ca . 

Cesta je zelo o__ka.                                       Moj najljubši predmet je gla__ba. 

Bratec je narisal zelo lepo ri__bo.                    Moj najljubši letni čas je pomla__. 

Najraje grem na kremšnite na Ble__.               V čaj si vedno dam sla__kor. 

 

2. Obkroži napačno napisano besedo in na črto prepiši celotno 

poved pravilno. 

Rok je imeu moder avtomobilček. 

________________________________________________________________ 

Med poukom sem se dovgočasiu. 

________________________________________________________________ 

Ves dan je lenariu. 

________________________________________________________________ 

Babica je kupila mehko vovno. 

________________________________________________________________ 

Mama mi je skuhala topeu čaj. 

________________________________________________________________ 

Zunaj je zelo mras. 

________________________________________________________________ 

Nikoli še nisem videu kaj takega. 

________________________________________________________________ 

3. Tvori povedi z besedami: cel, cev, slab, slap, rop, rob. (v zvezek) 

 


