
TOREK, 12. 1. 2021 

SLOVENŠČINA 

- beri glasno 10 minut 

- prepiši dve povedi s pisanimi črkami   

 

POSTOJNSKA JAMA (SDZ/82, 83, 84) 

Danes pa ti ne bo pretežko. Ker živiš v Postojni, marsikaj od Postojnske jame že 

veš. Gotovo veš, da je Postojnska jama največja turistična jama v Sloveniji in 

gotovo veš tudi, kako se imenuje najbolj znana žival Postojnske jame. 

Večkrat glasno preberi besedilo v DZ/82 in reši po navodilu naloge na strani 83 

in 84. 

 

MATEMATIKA 

 Izračunaj štiri račune. 

POŠTEVANKA ŠTEVILA 10  (SDZ/ 21,22,23) 

 Pred tabo je spet nova naloga. Spoznal boš poštevanko števila 10: 

 Oglej si predstavitev:  https://youtu.be/I38VtrqDaQo 

 Zanimivo in lahko, kajne? 

 Prepiši v zvezek: 

POŠTEVANKA ŠTEVILA 10 

 

10                                                                                                             1  10 = 10 

10 + 10 =20                                                                                             2  10 = 20 

10 + 10+ 10 =30                                                                                     3  10 = 30 

10+ 10 + 10 + 10 =40                                                                             4  10 = 40 

10 + 10 + 10 +10 + 10 =50                                                                     5  10 = 50 

10 + 10 + 10 + 10 + 10+ 10 = 60                                                           6  10 = 60 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70                                                  7  10 = 70 

10 + 10 + 10+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80                                           8  10 = 80 

10 + 10 + 10+ 10+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90                                   9  10 = 90 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10+ 10 + 10+ 10 + 10 = 100                      10  10 = 100 

 

Večkratniki števila 10 so: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 
 

 

https://youtu.be/I38VtrqDaQo


 Poštevanka števila 10 je najlažja, zato ne boš imel težav pri reševanju 

nalog v delovnem zvezku na straneh 21, 22 in 23. Bodi natančen pri 

branju navodil. 

 

 Za zaključek pa se lahko poigraš s poštevanko števila 10. Klikni na 

čebelčka zgoraj v elektronskem delovnem zvezku (stran 23). 

NALOGA: Poštevanko števila 10 se nauči na pamet! 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

 

REKA IN JEZERO (SDZ/42) 
 

 Oglej si fotografijo in ugotovi ali gre za reko ali jezero? Mogoče veš, kje je 

nastala ta fotografija? Zagotovo si že bil tam.  

 
To je reka Pivka, fotografija pa je nastala pri Postojnski jami. Razmisli katere 

živali in rastline lahko opaziš v njej in njeni okolici.  

 

Če želiš se lahko sprehodiš ob njej in si jo natančno ogledaš. Me prav zanima, če 

boš videl kakšno ribo.  

 

Ali prepoznaš jezero na spodnji fotografiji? 

 
 



_______________

ŽIVALI:
RASTLINE:

IME OKOLJA:

UMETNO NARAVNO

SLOVENSKE REKE (JEZERA)

_______________

ŽIVALI:
RASTLINE:

IME OKOLJA:

UMETNO NARAVNO

SLOVENSKE REKE (JEZERA)

To je Planinsko jezero. To jezero je posebno, saj nastane le ob večjih deževjih, 

ko reka preseže svojo strugo in se razlije čez Planinsko polje.  

 

Eno lepših in najbolj znanih slovenskih jezer je Blejsko jezero.  

 
 

 Sedaj pa prisluhni razlagi na spodnji povezavi. Najdeš  jo tudi v 

elektronskem delovnem zvezku na str. 42 – klikni na oba čebelčka. 

 

Reka: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=42-43 

 

Jezero: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=42-43 

 

 Reši naloge v DZ na str. 42. 

 V zvezek napiši vse kar veš o rekah ali jezerih (izbiraj). Napiši naslov in ne 

pozabi napisati: 

Kakšno življenjsko okolje je to? 

Katere živali in rastline najdemo tam?  

Na zemljevidu Slovenije poišči nekaj rek ali jezer in napiši njihova imena.  

 

Pomagaš si lahko z miselnim vzorcem.  
 

 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=42-43
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=42-43

