
MATEMATIKA-preverjanje znanja 
 

 Reši naloge v SDZ/2. del na straneh 107, 108 
-Preverjanje znanja rešuj samostojno, brez pomoči staršev. Tako kot  
rešuješ v šoli. 
-Pri računanju s tremi števili uporabljaj lokce.  
-Pazi na postopek pri računanju računov pri 2. nalogi. Saj veš, množenje 
ima  prednost pred seštevanjem in odštevanjem.  
-Starši naj ti naloge pregledajo. Rešitve za starše so priložene v prilogi. 

 
 Ko boš želel-a, lahko utrjuješ pridobljeno znanje še na spodnji povezavi. 

 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html 

 
 

 
SLOVENŠČINA 
 
Pisanje dnevnika 
Navodila: 
Za spremembo v domači zvezek napiši naslov  
                                           OSTANI DOMA (lahko si izmisliš svoj primeren naslov) 
 
V zapis zapiši svoje občutke in dejavnosti obdobja, ki ga preživljaš doma 

v izolaciji.  Kako se pri tem počutiš? Lahko opišeš, kako izgleda tvoj pouk 

doma. Kdo ti pri tem pomaga? Kaj ti je pri tem všeč? Kaj ti ni? Katere 

aktivnosti do sedaj so ti bile najbolj všeč? Kako odganjaš dolgčas? Kaj 

delaš v prostem času? Ali pogrešaš sošolce, prijatelje in druge, ki jih 

sedaj ne smeš obiskati? Dnevniku lahko priložiš kakšno fotografijo, 

ilustracijo, izdelek. 

 

Pazite na slovnično pravilen zapis. 

 

Dnevnik vam bo ostal kot spomin na to drugačno obdobje. 

 
 
 
 
 
 
 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html


 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

 Med počitnicami, natančneje 27.4.2020 praznujemo državni praznik DAN 
UPORA PROTI OKUPATORJU. Da boš lažje razumel-a kaj to pomeni in kaj 
praznujemo si oglej spodnja posnetka. 

               https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s 

 
 Mesec maj začnemo s praznikom dela. To že veš, da je to 1. in 2. maj. 

Zakaj in kaj praznujemo si tudi oglej na spodnjih posnetkih, 
               https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM  

 
 Vzemi zvezek in napiši naslova, ter pod vsakim nariši kaj simbolizira oz. kaj 

pomeni. Pa še to – pred prvim majem pri nas prižigamo kresove in 
postavljamo mlaje. Se še spomniš zakaj? Če si od lani pozabil-a, si poglej 
na posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=b6iJh3MuxIg 

 
 
 
Zapis v zvezek: 

 
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 27. APRIL (27. 4. ) 
Nariši 
 
 
 
PRAZNIK DELA  1. in 2. MAJ ( 1. IN 2. 5. ) 
Nariši 
 
 
 

 
DOPOLNILNI/DODATNI POUK  
 
Prepričana sem, da ti bo v veselje prebrati stripe, ki so jih zapisali tvoji sošolci.  
V priponki pošiljam 1. del stripov, ki zavzamejo ležečo postavitev strani in 2. del 
stripov, ki imajo pokončno postavitev. Če tvojega ni med njimi, bo v naslednjem 
delu.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM
https://www.youtube.com/watch?v=b6iJh3MuxIg

