
ČETRTEK, 12. 11. 2020 

 

SLOVENŠČINA (dve uri) 

- beri glasno 10 minut  

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. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

KMETIJA SKOZI LETNE ČASE 
 

V zvezku dokončaj miselni vzorec od prejšnje ure. 

 



MATEMATIKA 

RAČUNAM DO 100 (SDZ / 65, 66) 
 

 Ponovimo izraze prvi in drugi seštevanec in vsota ter izraze zmanjševanec, 
odštevanec in razlika. 

                                                4    +    3    =    7 

                                                                               

                                 seštevanec         seštevanec      VSOTA 

 

                                                8    -     5    =    3 

                                                                              

                            zmanjševanec        odštevanec      RAZLIKA 

 SDZ/65 

1. naloga: Izračunaj račune z neznanim členom in zapiši rezultate v tabelo. 

2. naloga: Sledi puščicam in v prazne krožce vpisuj vmesne rezultate. 

3. naloga: Izračunaj dane račune in enake rezultate pobarvaj z enako barvo. 

4. in 5. naloga: Seštevaj/odštevaj in rezultate zapisuj na ustrezno mesto v 

tabelo. 
 

 SDZ/66 

6. naloga: Samostojno izračunaj račune seštevanja in odštevanja. 

7. naloga: imeti moraš dve znani števili v stolpcu/vrstici/diagonali, da potem 

lahko izračunaš še tretje število. Kakšen namig naj ti dajo še starši. 

8. naloga: Natančno si oglej preglednico. Beri preglednico, zapiši račune in 

odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 


