
TOREK, 6. 4. 2021 
 

SLOVENŠČINA 

1. URA: DOMIŠLJIJSKI SPIS - ŽIVLJENJE NA MARSU 

 Predstavljaj si, da odpotuješ na Mars, o katerem vemo le malo. Napiši, kdo 
živi na tem planetu, kako poteka življenje na njem in kaj vse se na njem 
dogaja. Zgodba ne rabi biti povezana z Drejčkom in tremi Marsovčki, to je 
čisto tvoja zgodba. V zvezek napiši naslov ŽIVLJENJE NA MARSU (domišljijski 
spis) in napiši najmanj eno stran pripovedi. Ne pozabi na sestavne dele: 
uvod, nadaljevanje in zaključek. 

 

MATEMATIKA 
 

1. URA: PONAVLJANJE (rešitve pregledamo na videosrečanju ob 10.00) 
 

1. V zvezek za matematiko prepiši račune množenja in jih pisno zmnoži  

(naslov je VAJA). 
 

234 ‧ 2 = 

461 ‧ 4 = 

172 ‧ 40 = 

461 ‧ 6 = 

633 ‧ 5 = 

289 ‧ 7 = 

346 ‧ 30 = 

70 ‧ 417 = 

303 ‧ 1 = 

555 ‧ 6 = 

345 ‧ 200= 

787 ‧ 9 = 

191 ‧ 3 = 

239 ‧ 70 = 

500 ‧ 423 = 

636 ‧ 8 = 

 

2. V karo zvezek reši besedilne naloge. Napiši samo račun in odgovor. 

 

a) Katero število je trikrat večje od števila 201? 

 

b) Katero število dobiš, če število 141 pomnožiš z 9? 

 

c) Izračunaj zmnožek števil 4 in 876. 

 

d) V hranilniku je bilo 27 €. Trikrat toliko denarja rabiš, da bi si kupil novo 

torbo. Koliko evrov potrebuješ za tak nakup? 

 

e) Anja, Žan, Rok in Maja imajo vsak po 119 €. Koliko evrov imajo vsi skupaj? 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 

1. IN 2. URA: PONOVIMO ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

(vprašanja)  
 

 Spodaj imaš vprašanja za ponavljanje učne snovi. Listič z vprašanji si nalepi v 

zvezek. Tvoja naloga za današnji 2 uri NIT-a je, da poiščeš odgovore na vsa 

vprašanja in jih lepo zapišeš v zvezek, saj se boš s pomočjo teh vprašanj in 

odgovorov potem tudi učil/a. Odgovori naj bodo natančni in obsežni. 

Pomagaj si z zvezkom in učbenikom. 
 

 

PONOVIMO ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA, 

ki bo 20. 4. 2021 

 

1. Kaj je najmanjši živi delček vsakega organizma in sestavlja celotno naše 

telo? 

2. Kaj nam omogoča gibanje? 

3. Kakšna je naloga kosti? 

4. Kaj se zgodi s kosom kruha, ko ga pojemo? 

5. Kje prehaja hrana v kri? 

6. Zakaj jemo?  

7. Zakaj je pomembno, da hrano dobro zgrizemo? 

8. Katere vrste zob poznaš? 

9. Koliko je vseh mlečnih/stalnih zob? 

10. Kako moramo skrbeti za zobe? 

11. Kako naše telo dobi vodo? 

12. Kako naše telo izloča vodo? 

13. Kaj je naloga ledvic? 

14. Naštej vrste žil in jih opiši. 

15. Kakšen pomen ima kri za telo? 

16. Opiši, kako poteka dihanje. 
 

 


