
ČETRTEK, 10. 12. 2020 

MATEMATIKA 

PISNO SEŠTEVANJE ŠTEVIL DO 1000 Z DVEMA PREHODOMA 

(DZ/44, 45) 

 Pri današnji uri matematike bomo pisno seštevali do 1000 z dvema 
prehodoma. 
 

 Na spodnji povezavi si oglej razlago: 
 

https://youtu.be/B1e_gsf34OE 
 

 DZ, str. 44.  

Reši 1. in 2. nalogo:  

- Rezultat najprej oceni,  

- seštevati začni vedno pri enicah, 

- pazi na pravilno podpisovanje. 

 

 Delo nadaljuješ v DZ, str. 45. 

Reši 1. in 2. nalogo:  
 

- Rezultat najprej oceni. Pri teh računih bodo rezultati višji kot pri prejšnjih 
nalogah.  

 

- Postopek reševanja je popolnoma enak kot prej, le da je tu zaradi višjih 
števil števk več in moraš biti pri računanju toliko bolj previden. 

 

SLOVENŠČINA  

PREVERI SVOJE ZNANJE (2. DEL) 
 

 Nadaljeval/a boš z reševanjem nalog preverjanja. Piši lepo in čitljivo. Pazi na 

pravopisne napake. 
 

 Rešuj naloge na strani 88, 89 in 90. 4. nalogo na str. 89 lahko izpustiš, saj jo 

boš rešil/a v eni izmed naslednjih ur. Reši pa nalogo (svinčnika, pod 

preglednico) na str. 90 in napiši nekaj povedi (vsaj 8) o tem, kaj veš o delu 

veterinarja. Pomagaj si z miselnim vzorcem gasilca. Piši v zvezek (naslov 

Veterinar). 
 

 

 

 

https://youtu.be/B1e_gsf34OE


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PREVERJANJE ZNANJA 

Danes boš preveril/a koliko že znaš o živalskem kraljestvu. Na spodnji povezavi 

reši kviz. Zvezek in učbenik naj bosta zaprta in rešuj samostojno.  

Na koncu obvezno klikni POŠLJI ali SUBMIT, da bom tudi jaz videla tvoje 

odgovore. S klikom na OGLED OCENE boš lahko preveril/a, če si vse pravilno 

rešil/a. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAjms17sv4irTiEEHFrLwv7qvZdZZ8mZ-

DP5YA3nCNI8p6vA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

V nadaljevanju ure boš spoznal/a kraljestvo gliv. 

 

KRALJESTVO GLIV 

 Spoznal/a si že rastlinsko in živalsko kraljestvo, danes pa boš spoznal/a 

tudi kraljestvo gliv. Oglej si posnetek na tej povezavi: 

 
https://youtu.be/dRb5v5BY8Z0 

 

 Preberi snov v učbeniku na str. 87. 

 

 V zvezek prepiši, kar je v okvirčku: 

 

 

KRALJESTVO GLIV 

Glive niso rastline, ker ne proizvajajo kisika in hrane (nimajo listov). 

Hrano vsrkavajo iz rastlin, živali ali iz njihovih ostankov. 

Med glive spadajo: kvasovke, plesni, gobe, drevesne gobe, tartufi, kožne 

glivice … 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAjms17sv4irTiEEHFrLwv7qvZdZZ8mZ-DP5YA3nCNI8p6vA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAjms17sv4irTiEEHFrLwv7qvZdZZ8mZ-DP5YA3nCNI8p6vA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://youtu.be/dRb5v5BY8Z0

