
ČETRTEK, 7. 1. 2021 

MATEMATIKA 

PONAVLJANJE 

 Reši kviz na spodnji povezavi. Na koncu klikni POŠLJI/SUBMIT in lahko si 

boš ogledal pravilne rešitve. Tvoje rezultate bom videla tudi jaz. 

 

 Račune seštevanja in odštevanja pisno reši v zvezek (v stolpcu). V kviz 

vpiši samo rezultat. Ostalo znaš rešiti na pamet. Rezultate vpisuj s 

številkami. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKpgxvI6u7U_iQo1L6a4cUsMfKPjErMDiED_

L-RqrjFSBwEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

 

SLOVENŠČINA  

GREMO V KNJIŽNICO – PRIPOVED  
 

 Kadar se nam zgodi kaj zanimivega, o tem radi pripovedujemo drugim.  
 

 V DZ je na str. 92 in 93 Lejina pripoved, iz katere izvemo, kako je postala 

pravljičarka. Besedilo je zgrajeno iz več delov ali ODSTAVKOV. Ti deli so 

tudi različno obarvani.  

 

 Naloga: Najprej tiho, potem pa še večkrat glasno preberi besedilo Kako 
sem postala pravljičarka.  
Poznavanje besedila je pomembno za delo, ki sledi v nadaljevanju. 

 

 Glasno branje tolikokrat ponovi, da bo tvoje branje gladko in brez 
zatikanja.  
 

 Med zadnjim branjem pri vsakem odstavku pomisli, kaj nam ta sporoča, o 
čem govori in s svojimi besedami povej, kaj si prebral/a. 

 

 

 

 

 

Za lažje razumevanje: 

dan je bil pust – dan je bil dolgočasen 

peš mahnili – odšli sta peš  

 



 Sedaj pa reši naloge v DZ: 

- na str. 93: odgovori na dolg način, pri tem ne pozabi na veliko začetnico in 
končno ločilo ter 

- na str. 94: preden rešiš naloge na tej strani, si najprej preberi razlago v dveh 

okvirčkih. Naloge pri zadnjem svinčniku, kjer je tabela, ne rešiš. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PREMIKANJE, PREVAŽANJE, PRENAŠANJE 

 

 Za uvod v novo poglavje si poglej posnetek na tej povezavi: 

        https://youtu.be/rVjEpABy6Jk  

 

 V zvezek NIT na novo stran napiši naslov PREMIKANJE, PREVAŽANJE in 

PRENAŠANJE, npr.   

 

 

 

 

 Odpri učbenik na str. 22. Oglej si slike in preberi besedilo. 

 

 Na novo stran napiši naslov Ali jo težko prenašaš? 

Nariši sebe, ko nekaj prenašaš, vlečeš, potiskaš: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rVjEpABy6Jk

