
ČETRTEK, 12. 11. 2020 

Tako, čisto malo, pa bo že skoraj konec tedna! Danes imaš na urniku 2 uri 

slovenščine in matematiko, ne pozabi tudi na šport. 

 

SLOVENŠČINA 
 

4. in 5. ura: KRAŠKI OVČAR IN MALTEŽAN (SDZ/50, 51, 52) 
 

 V SDZ si na strani 50 oglej obe besedili. Še veš, kako poiščemo želeni podatek 

v besedilu? Pa ponovimo: 

• Najprej z očmi na hitro preletimo besedilo. 
• Nato preberemo, kateri podatek rabimo. 
• Podatek poiščemo v besedilu. 
• Napišemo ga na črto/papir/v preglednico. 
• Napišemo samo želeni podatek, ne cele povedi. 
• Preverimo pravilnost podatka. 
 

 Sedaj pa si v DZ/51 oglej razpredelnico.  
POZOR: ni nujno, da boš pri obeh psih našel/a vse podatke. Kjer ni podatka, 
naj ostane prazen pravokotnik. Vpisuj samo podatke. 
 

 Preberi navodilo 2. naloge. Torej: v preglednici, ki si jo pravkar izpolnil/a, 
dobiš podatke za to nalogo.  
PAZI: ne odgovarjaj na vprašanja, zapiši samo podatek. 

 

 Sedaj pa na strani 52 preberi zapis na rumenem lističu.  

 Oglej si 3. nalogo. Glasno preberi prvo vrsto v preglednici. Po vzoru prve 
vrste pisno reši nalogo.  
Besede iz preglednice uporabljamo, kadar primerjamo lastnosti predmetov 
ali bitij. 
 

 Naslednjo nalogo (4.) lahko izpustiš. Reši pa PONOVIM. To rešuj v zvezek za 

SLJ, piši s pisanimi črkami. Kaj že stoji na koncu vprašanja?  

Tudi pri prepisu besedila bodi pozoren na veliko začetnico. 

 

 

 

 



MATEMATIKA 
 

3. URA: PUŠČIČNI DIAGRAM (SDZ /69, 70) 

 Natančno si oglej nalogo v SDZ /69 na modri podlagi (zgoraj). 
 
Pozorno preberi izjave otrok in ustno odgovori na vprašanja: 
Kaj dela v prostem času Zala? 
Koliko otrok hodi na plavanje? 
Kdo je pri gasilcih? 
Kateri otroci igrajo klavir? 
 

 Naloga na modri podlagi (spodaj): 
 
Oglej si puščični diagram.  
Preberi pogovor med Lili in Binetom, tako boš izvedel kako se bere puščični 
diagram. (če si ugotovil, da slediš puščici od imena do dejavnosti, imaš prav) 
 
Zakaj so uporabljene različne barve puščic? – zato, da lahko hitreje in lažje 
razbereš podatek. 
 

 Sedaj pa samostojno reši 2. nalogo v SDZ /70.  
Najprej preberi izjave otrok, nato pa s puščičnim diagramom prikaži katero 
sadje pogosto jedo otroci. Tudi ti uporabi različne barve. 

 

 Samostojno reši še 3. nalogo. Koliko trditev je pravilnih? 
 


