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PLAN DELA ZA TOREK, 12.5. 2020 

TOREK, 12. 5. 2020 
MAT PROSTORNINA 

SLJ PREDSTAVITEV GOVORNEGA NASTOPA (OCENJEVANJE ZNANJA) 
DRU DOMAČA POKRAJINA: NARAVNE ZNAČILNOSZI DOMAČE POKRAJINE 

NIT SPOROČILA – MOŽGANI IN ŽIVĆEVJE 

ŠPO ROLANJE ALI VOŽNJA S SKIROJEM 
 

MATEMATIKA 

• Pripravila sem ti kratko preverjanje znanja. Naloge rešuj v zvezek, besedilnih nalog 
ni potrebno prepisovat. Reševati moraš sam. Ko končaš, še enkrat preglej rešitve. 
Če opaziš napako, jo lahko popraviš. Nič ni narobe, če si na listek napišeš koliko je 
v enem litru decilitrov6 Le pazi, da pri tem ne zgrešiš. Starši ti ne smejo pomagati, 
niti namigniti, če slučajno opazijo napako. Ko si prepričan v rešitve, mi pošljite tvoje 
preverjanje znanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

• Ustno ocenjevanje znanja: Govorni nastop Vesoljec me je obiskal (individualen 
dogovor z učiteljico). 

 

Preverjanje znanja - PROSTORNINA 
1. Pretvori.  

        2 ℓ = ___ dℓ                               67 dℓ  = ___ ℓ ___ dℓ                                        
4 ℓ 3 dℓ = ___ dℓ                             541 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 
16 ℓ 5 dℓ = ___ dℓ                           300 ℓ = ___ hℓ 

      50 dℓ = ___ ℓ                                300 ℓ = ____ dℓ 
1 hℓ 50 ℓ = ___ ℓ                              609 ℓ  = ___ hℓ___ ℓ 

      80 ℓ   = ___ dℓ                              38 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ  
2. V avtopralnici Jurček za eno pranje avtomobila porabijo 180 litrov vode. 

Koliko litrov vode porabijo za pranje petih avtomobilov? 
Koliko hektolitrov je to? 
        

3. Na vrtni zabavi so otroci popili 8 vrčev vode in 6 vrčev sadnega soka.     
Vrč drži 2 litra tekočine. 
• Koliko litrov tekočine so popili otroci? Koliko decilitrov je to?  
• Koliko otrok je bilo na zabavi, če je vsak spil približno 4 dℓ tekočine? 



 

 

DRUŽBA 

DOMAČA POKRAJINA 
 

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE 

• Poglej si predstavitev PTT in se nauči, kakšne so naravne značilnosti naravne pokrajine. 
Predzadnjo prosojnico (zapis v zvezek si prepiši). 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

SPOROČILA 

MOŽGANI IN ŽIVČEVJE 

Delo velja tudi za četrtek. Razdeli si ga sam tako, da nekaj narediš danes in nekaj v 
četrtek. 

1. Najprej si poglej in preberi PTT predstavitev o možganih in živčevju. Prosojnico, 
kjer piše PREPIS V ZVEZEK, prepiši. 

2. Nato si preberi učno snov v učbeniku na straneh 56 in 57. 

3. Sedaj reši naloge na interaktivnih vajah na naslednji povezavi: 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y5iqgix802i 

4. Za zaključek si še oglej risanko NEKOČ JE BILO ŽIVLJENJE MOŽGANI na 
naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=RjkT72my66c  

 

ŠPORT 

• Danes pojdi na zrak. Rolaj se ali pa se vozi s skirojem. Ne pozabi na zaščitno 
opremo. 


