
VSI PREDMETI, 9. 4. 

 

MATEMATIKA 

Sem prepričan, da sedaj matematično pravilo, da ima množenje prednost pred 

seštevanjem in odštevanjem, že dobro razumeš in ga pri računanju upoštevaš. 

Danes bomo to ponovili in hkrati dodali še nove oblike računov. Kot vidiš, delamo majhne 

korake naprej. Ampak zelo pomembne korake. Torej, danes si bomo pogledali račune, kot 

so npr.: 

      9                     20                                                                                       45                    0 

3  ·  3   +   4  ·  5   =  9  +  20  =  29                          5  ·  9   -   8  ·   0  =  45  –  0  =  45 

 

Kaj opaziš? Kot je prikazano, najprej izračunamo zmnožke in šele nato seštejemo ali 

odštejemo.  

Naslednji primer reši sam-a:                      ?                       ? 

                                                          __            __ 

                                                       4  ·  4  +   2  ·  9  =  ____ + ____ = ____ 

 

Reši naloge v DZ na str. 93.  

Kot vsak dan izpostavim, vem, da marsikdo želi več računov. V ta namen lahko danes 

rešiš naloge v Vadnici za matematiko Lili in Bine na str. 19. 

 



SLOVENŠČINA 

 

Pozabil sem te spomniti, da je bil v torek svetovni dan zdravja. Sem prepričan, da si o 

tem slišal-a od staršev ali pa v poročilih. Današnja tema pri slovenščini se na to zelo 

navezuje. 

SKRB ZA ZDRAVJE (DZ, str. 54, 55) 

 

Pred teboj je zopet diferencirano delo, torej se sam-a odločiš, katero izmed dveh nalog boš 

rešil-a, vendar se drži mojih napotkov: 

1. Preberi obe besedili (Osebna higiena, Hrana) vsaj dvakrat po tiho in enkrat na glas 

(vaja branja). 

2. Izberi si eno izmed obeh nalog (naloga z utežjo ali naloga z zvezdico), zapiši v 

zvezek datum, z rdečo naslov Skrb za zdravje in odgovori na vprašanja. 

3. Pod svojimi odgovori ilustriraj. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

Danes želim, da opraviš malo manj naloge, kot sem predvidel v tedenskem načrtu. Pri 

vseh predmetih imaš namreč kar nekaj branja in pisanja.  

Danes zapiši le glavne razlike med mestom in vasjo. Reši 2 nalogi v DZ na str. 70. 

Starši bodo prejeli na elektronski naslov tudi reševanje spletne naloge o razlikah med 

mestom in vasjo, zato boš lahko znanje o tem še posebej utrdil-a tudi s pomočjo te naloge. 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

 

V spremstvu se odpravi na opazovalni sprehod. Zapomni si čim več ustanov, ki jih vidiš 

na poti. S starši se pogovori tudi o tistih, ki so v mestu/vasi, a jih na opazovalnem 

sprehodu ne vidite. To ti bo pomagalo pri reševanju nalog pri SPO. 

Namig: ustanove, kot so: šola, vrtec, zdravstveni dom, bolnišnica, kulturni dom, pošta, gasilski dom, 

cerkev, knjižnica … 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

Zadnjo uro pri GUM smo govorili o enem najbolj znanih ustvarjalcev glasbe – 

WOLFGANGU AMADEUSU MOZARTU. 

Najprej bi želel, da popraviš napako in namesto WOLFANG zapišeš WOLFGANG. 

Ja, tudi učitelj se kdaj pri zapisu zmoti, zato preveri, kako si zapisal-a ti! 

Upam, da si zapisal-a v miselni vzorec vsaj 5 zanimivosti iz njegovega življenja. Danes pa 

se boš naučil-a pesmico RAČUNSTVO (DZ, str. 26). 

Poskusi rešiti tudi naloge. Starši bodo prejeli na elektronsko pošto zvočni posnetek, da ti 

bo učenje pesmi lažje šlo. 

 

 

 

 

 


