
 
 

ČETRTEK, 23. 4. 2020                                          

 

Pozdravljeni najini učenjaki! 

 

 

 

Ker so pred vrati zaslužene počitnice in bo dovolj časa, vam naročava, da tisti, ki 

morda še niste, opravite kakšno aktivnost iz športnega dne in nama pošljete 

fotografijo vaše aktivnosti ali rezultate. Odločili sva se, da vas za vaše pridno 

razgibavanje nagradiva z odlično oceno - odl (5). Zato prosiva, da nama do 8. 5. 

2020, pošljete prispevke še vsi tisti, ki tega še niste naredili.   

 

Sedaj pa na delo. 

Danes bomo možgančke ogreli s štetjem . Šteli boste: 

 Od 523 do 541 (po ena) 

 Od 767 do 750 (po ena) 

 Od 125 do 925 (po sto) 

 Od 888 do 88 (po sto) 

 Od 376 do 403 (po tri) 

 Od 444 do 476 (po štiri) 

 

 

MAT – Tudi danes si pri računanju lahko pomagaš s tvojimi evri. Najprej pa si poglej, 

kako odštevamo desetice: 

 

                      220 - 10 =  210 
                    S D E    D  E          S D E 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                      340 -  30 =  310 
                    S D E    D  E          S D E 
  

 

 

 

Če si dobro pogledal/a, si ugotovil/a, da stotice samo prepišeš, desetice pa odšteješ.  

V zvezek za matematiko napiši naslov ODŠTEVANJE DESETIC ter prepiši oba 

primera in nato naredi še en svoj primer. 

Zdaj pa si zares pripravljen/a na reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 59.  

Sedaj, ko si rešil/a vse naloge v delovnem zvezku, hitro pripravi »domačo« trgovino. 

Spremeni se v blagajničarja/ko in utrdi računanje še z denarjem. Tvoji kupci naj bodo 

plišaste igračke. Glej, da jih ne boš preveč ogoljufal/a.  

 

SLJ – Ali znaš besedi POČASI poiskati nasprotni pomen? Tako je, seveda znaš. No 

sedaj pa ………... odpri delovni zvezek na strani 69 in poišči še več besed z 

nasprotnim pomenom. Reši tudi nalogo ponovim. Jutri pošljeva še rešitve, da 

preveriš, kako uspešen/na si bil/a. 

 

SPO – Verjameva, da ti gre delo dobro od rok in da si uspešno rešil/a naloge na 

učnem listu – Ponovimo. Veliko otrok nama je dokaz za to tudi poslalo. ČESTITAVA! 

Danes si boš s pomočjo video prispevka ogledal/a predstavitev. Sestavljena je iz več 

sklopov: Človeško telo, Čutila ter Skrb za zdravje. Pozorno glej, poslušaj in sodeluj.  

Predstavitev:  https://m.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be 

 

Naslednji teden bomo vsakemu sklopu namenili več časa. Podrobno si jih bomo 

pogledali in seveda tudi naučili. 
 

 

Juhuhu, zdaj pa hitro igrat! 

   

 

  

https://m.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk&feature=youtu.be

