
VSI PREDMETI, 8. 4. 

  

 

MATEMATIKA 

 

Lep matematični pozdrav-ček! Včeraj smo govorili o zelo pomembnem pravilu pri 

matematiki. Ponovimo: 

 

RAČUN MNOŽENJA IMA PREDNOST PRED SEŠTEVANJEM. 

 

Danes bomo to znanje utrjevali. Vendar bomo dodali še eno pravilo! 

RAČUN MNOŽENJA IMA PREDNOST PRED ODŠTEVANJEM. 

 

Oglejmo si skupaj en primer: 

    12                                                                                                                 28 

4  ·  3   -  2   =  12  -  2  = 10                            33  -  7   ·   4   =   33 – 28 = 5 

 

 

Čaka te naloga v DZ na str. 92. 

Namig: najprej podčrtaj račun množenja, nad njim zapiši zmnožek, nato prištej ali odštej 

število.. 

 

Ker to ni veliko naloge, reši še naloge (zakon o združevanju pri množenju) v Vadnici za 

matematiko Lili in Bine na str. 18. 

Vaja dela mojstra! ;)  

 



SLOVENŠČINA  

 

Žal mi je, da ti ne morem v živo povedati svojega mnenja o pomembnosti varčevanja na 

različnih področjih življenja. Vsako leto so otroci deležni celega predavanja o tem in jaz 

zelo rad prisluhnem njihovim mnenjem. 

Današnjo nalogo v DZ na str. 52 in 53 (VARČUJEMO) bomo diferencirali. To pomeni, 

da se sam-a odločiš, kaj boš reševal-a. Vendar želim, da slediš mojim napotkom. 

1. Najprej preberi po tiho vse na strani 52 in 53. Lahko dvakrat. 

2. Kot lahko opaziš, imaš pred seboj tri naloge različnih težavnostnih stopenj – 

označene s perescem, z zvezdico in z utežjo. Izberi si eno izmed teh nalog. To 

besedilo preberi vsaj dvakrat na glas. Nato reši nalogo. Če je označeno, naredi 

nalogo v zvezek. Če se odločiš narediti več kot eno nalogo, seveda lahko. 

3. Vsi rešite tudi 2. nalogo spodaj na str. 53 (in izrazi svoje razmišljanje o varčevanju). 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

 

Pred teboj je nekaj idej za izdelovanje na temo veliko noč. Do petka mi prosim pošlji 

fotografijo svojega izdelka. Vedi, da je lahko izdelek tudi popolnoma izviren. To so le 

predlogi. 

 

ZAJČEK 

Potrebujemo: 

 tulec straniščnega papirja  

 lepilo 

 škarje 

 papir reklam, revij….. 

 malo vate, papirja za repek 

 

 

 

 

  



PODSTAVEK ZA PISANICO 

Potrebujemo: 

 papir reklam, časopisov, kolaž 

 ravnilo, svinčnik 

 lepilo 

 škarje 

 

 

 

  



GOSENICA 

Potrebujemo:  

 embalažo od jajc 

 barve za pobarvat( tempera barve flomastri….) 

 leseni palčki, zobotrebca 

 škarje (bodite previdni pri rezanju) 

 

 

 

 

  



PETELINČEK 

Potrebujemo: 

 embalaža od jajc 

 škarje 

 papir reklam, kolaž……. 

 flomaster za pobarvat oko 

 

 

 

  



KOKOŠKA V OKVIRJU 

Potrebujemo: 

 4 lesene palčke 

 vrvica, kakršenkoli trak za zvezat 

 škarje 

 barvni papir(reklam…..) 

 lepilo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


