
 

ČETRTEK, 14. 1. 2021 

MATEMATIKA 

 Izračunaj štiri račune. 

DELJENJE Z 10 (SDZ/24) 
 

 Zdaj že vem, da znaš poštevanko števila 10. Hitro jo ponovi, tokrat brez 

zvezka. 
 

 Na video srečanju poslušaj razlago o tem, kako delimo s številom 10. 
 

 

 Da si boš lažje zapomnil pa prepiši še v zvezek: 

 

DELIMO S ŠTEVILOM 10 
 

  10 : 10 =  1,             ker je    1  10 = 10 

  20 : 10 =  2,             ker je    2  10=  20 

  30 : 10 =  3,             ker je    3  10 = 30 

  40 : 10 =  4,             ker je    4  10 = 40 

  50 : 10 = 5,              ker je    5  10 = 50 

  60 : 10 = 6,              ker je    6  10 = 60 

  70 : 10 = 7,              ker je    7  10 = 70 

  80 : 10 = 8,              ker je    8  10 = 80 

  90 : 10 = 9,              ker je    9  10 = 90 

100 : 10 = 10             ker je  10  10 = 100 
 

 

 Sedaj pa te čakajo še naloge v delovnem zvezku na strani 24. Natančno jih preberi 

in reši po navodilih. Prepričana sem, da ti bo uspelo brez večjih težav. 

Naloga: ponovi poštevanke števil: 2, 4 in 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENŠČINA  

- beri glasno 10 minut 

DOLINA TRENTE (SDZ/85, 86) 
 

 

 Odpri SDZ/85 in še enkrat glasno preberi besedilo. Gotovo si naletel tudi na 

besede, ki jih ne poznaš. Danes boš uporabil SSKJ (SLOVAR SLOVENSKEGA 

KNJIŽNEGA JEZIKA) kar iz interneta. (SSKJ) 
 

 Z njegovo pomočjo boš hitro rešil prvo nalogo v SDZ/86. Nato reši še 

preostale tri. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

ŽIVLJENJE V JAMI (SDZ/43) 
 

 Ali veš, da je Postojnska jama ena izmed 

največjih kraški jam v Sloveniji? 

Vsako leto jo obišče ogromno turistov iz 

celega sveta. Si že bil v kakšni jami? Klikni na 

povezavo in spoznaj podzemni svet: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AxTrvs28uFA 
 

 Sedaj pa prisluhni še razlagi na posnetku:  https://youtu.be/CF966JE_Eq4 
 

 V delovnem zvezku preberi in reši str. 43. 
 

 V zvezek napiši naslov: JAME in odgovori na vprašanja. 
 

1. Kakšno življenjsko okolje je jama? Zakaj?  

2. Kako imenujemo znamenitost jam, ki nastaja zelo počasi?  

3. Zakaj v jamah ni rastlin? 

4. Katere živali živijo v jamah? 

 5. Naštej tri jame v Sloveniji. Nato poišči in prilepi fotografijo jame ali pa jo nariši.  

 

(https:/fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A)
https://www.youtube.com/watch?v=AxTrvs28uFA
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