
SREDA, 25. 3. 2020 

Pozdravljeni, ste že predali presenečenje? Upava, da vam je uspelo. 

Kako ste kaj? Midve sva v redu, samo malo pogrešava vaše iskrene nasmehe, 

zanimiva vprašanja, navihane poglede,… Ampak verjameva, da se kmalu spet 

vidimo. Za danes pa sva vam pripravili tole: 

 

SLJ – Pri uri slovenščine si boš najprej v delovnem zvezku na strani 50 prebral/a 

strip, nato pa boš na strani 51 preizkusil/a svoje znanje o poznavanju manjšalnic, rabi 

vejice ter branju z razumevanjem. Zavihaj rokave, odpri delovni zvezek in AKCIJA! 

 

MAT – Za ogrevanje boš najprej malo štel/a. Štej od 523 do 546, od 777 do 791, od 

687 do 671 ter od 966 do 950.  

Sedaj, ko si pridno štel/a pa si poišči trak – meter, ki si si ga izdelal/a v ponedeljek. S 

pomočjo traku boš rešil/a 3. nalogo v delovnem zvezku na strani 34.  

Sedaj pa si iz papirja izreži trak dolg 10 cm. Sprehodi se po stanovanju in poišči 

nekaj predmetov, ki so dolgi približno 10 cm. 

10 cm pa lahko drugače poimenujemo tudi 1 decimeter ali krajše:   

10 cm = 1 dm 

V zvezek za matematiko napiši naslov DECIMETER. Nato s pomočjo izdelanega 

traku izmeri dolžino mize, zvezka, hladilnika in šolske torbe ter zaokrožene (štej 

samo cele trakove) meritve zapiši v zvezek pod naslov: 

 dolžina mize ________ dm 

 dolžina zvezka _______ dm 

 dolžina hladilnika _______ dm 

 dolžina šolske torbe _______ dm 

Pod meritve pa si napiši še ugotovitev, da je 1 dm = 10 cm. 

Sedaj pa si na tla položi oba izrezana trakova in ju primerjaj med seboj. Kaj misliš, 

koliko majhnih 1 dm dolgih trakov, bi potrebovali, da bi zapolnili cel dolgi trak, 

oziroma 1 m? No, pa poizkusi.  

 

   1   +    1  +   1  +   1  +   1  +   1    +   1   +   1  +   1  +   1    = ____ dm 

 

Če si dobil/a odgovor 10, si štel/a pravilno. Zato si lahko v zvezek napišeš: 

1m = 10 dm 

Sedaj veš, da ima 1m - 10 dm in da ima 1dm - 10 cm. 



Kaj misliš, koliko centimetrov bi torej potrebovali, da pokrijemo 1 meter?  

10   +  10  +  10  +  10  + 10  +   10  +  10  + 10  + 10  +  10 = ____ cm 

 

Če si dobil/a odgovor 100, si štel/a pravilno. Zato si lahko v zvezek napišeš: 

1m = 100 cm 

Tako, sedaj pa lahko rešiš 4. nalogo v delovnem zvezku na strani 35. Da boš lahko 

rešil/a še 5. in 6. nalogo si pripravi šablono ali ravnilo in izmeri dolžine narisanih črt.  

Se še spomniš, kako merimo? Ravnilo nastavi tako, da bo številka 0 vedno na 

začetku črte.  

Ker ti gre merjenje dobro od rok in si natančen/na, reši v delovnem zvezku še strani 

36 in 37. 

 

GUM – V ponedeljek si se spoznal/a s pesmico NA PLANINCAH LUŠTNO BITI. Še 

enkrat si jo preberi, nato pa večkrat poslušaj posnetek pesmi in poizkusi še ti zapeti 

zraven. 
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Ob veselem prepevanju in poslušanju posnetka, pa še ilustriraj pesem v glasbeni 

zvezek. 

 

ŠPO – Ker ste res pridno delali in bili vztrajni, je sedaj čas, da se malo razgibate. 

Danes je na vrsti krožna vadba. Dobro si oglej naloge in 3, 2, 1 začni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


