
ČETRTEK, 17. 12. 2020 

MATEMATIKA 

PISNO ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 1000 Z DVEMA PREHODOMA 

(DZ/49) 

 Na video srečanju bomo ponovili pisno odštevanje z dvema prehodoma. 
 

 Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ, str. 49: 
 

Naloga na modri podlagi:  

Izračunaj račune odštevanja. Zapiši tudi, kjer šteješ naprej. 
 

1. naloga:  

Račune prepiši v mrežo in jih pisno odštej. Pazi na pravilno podpisovanje. 

Zapiši tudi, kjer šteješ naprej. 
 

PONOVIMO: Pri odštevanju je na prvem mestu (zmanjševanec) vedno 

največje število!  

 Na spodnji povezavi utrjuj pisno seštevanje in odštevanje. Ko se ti bo odprla 

spletna stran, izberi na levi strani, v stolpcu, seštevanje, nato še odštevanje. 
 

https://www.thatquiz.org/sl-1/?-jg40-la-p1ug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl-1/?-jg40-la-p1ug


SLOVENŠČINA  

1. ura: PREGLED IN POPRAVA OSNUTKA ZA OPIS POKLICA 

 Na video srečanju ob 8.20 mi boš prebral/a opis poklica. 

2. ura: E. Colfer: KNJIŽNIČARKA MRCINA 

 Najprej razmisli: Ali si poleg potujoče knjižnice obiskoval še katero drugo? 

Kakšne knjige najraje bereš?  
 

 Eoin Colfer je irski pisatelj, ki je zaslovel s knjigami o neverjetno inteligentnem 

najstniku Artemisu Fowlu in njegovih napetih podvigih. Preden se je posvetil 

izključno pisanju, je Colfer delal kot učitelj. V slovenščino so poleg knjig o 

Artemisu prevedene tudi Seznam želja, Rešitelji, Knjižničarka Mrcina in Vilijeve 

težave. 
 

 Vili ima štiri brate. To je skupaj pet zelo živahnih dečkov. Ker si med 

počitnicami mama in očka želita v hiši malo miru, Vilija in Martina vpišeta v 

knjižnico. Ampak knjižnica v njihovem kraju ni navadna knjižnica. V njej 

namreč dela knjižničarka Mrcina, strah in trepet mladih bralcev. 
 

 Odlomek poslušaj na spodnji povezavi:  
 

https://youtu.be/ktu-p3fFLhM 
 

 Sedaj pa še sam preberi odlomek - najprej tiho, potem pa še 2-krat na glas. 
 

 Razmisli…  

 Ali je Vili navdušen nad tem, da bo moral hoditi v knjižnico?  

 Zakaj se Viliju branje ne zdi poučno? Kaj se mu zdi bolj poučno? 

 Vili ne razume, kaj hoče mama povedati s povedjo: »Veš, Vili, včasih je pač tako, 

da lahko jahaš samo v domišljiji.« Ali ti razumeš mamo? 

 

 V zvezek napiši naslov E. Colfer: Knjižničarka Mrcina in v nekaj povedih opiši 

knjižničarko Mrcino, kot si jo predstavljaš. Nato jo še ilustriraj. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ktu-p3fFLhM


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PONAVLJANJE 

 V zvezku za NIT že imaš naslov PONAVLJANJE.  
  

 Tudi danes prepiši vsa vprašanja in zraven napiši tudi odgovore.  

Nadaljuj kar naprej od tam, kjer si zadnjič končal/a.  
  

Vse odgovore najdeš v svojem zvezku in učbeniku. Na video srečanju bomo 

pregledali, kako ste reševali. 
  

8. V katero skupino bi uvrstil jelena, kačo, želvo, ribo in orla - med vretenčarje 

ali nevretenčarje?   

a) Zakaj jih uvrščamo v isto skupino?                                                                        

b) Pobarvaj živalske skupine, ki sodijo v to skupino.  
 

 
  

9. Kako pravimo živalim, ki imajo mehko telo brez kosti?   
 

10. Pod sliko živali napiši v katero skupino nevretenčarjev spada.  

  
  

11. Dopolni:  

Na rastlini se odpre cvet. Iz njega nastane _____________. V njem so 

_______________ , iz katerih zraste nova _________________.  

  

12. Naštej nekaj vrst gliv in eno nariši.  

 

 

 

  
  

SESALCI   PLAZILCI   DVOŽIVKE   STRIGE   PTICE   RIBE   POLŽI   


