
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

SLJ – Cenik 

Zadnjič si pri SLJ delal o ceniku. Danes boš s tem nadaljeval.  

Vzemi DZ/50. Reši nalogi 2 in 3 na tej strani. Primere od C do J reši v zvezek.  

 

MAT – Tehtanje  

Zadnjič ste imeli nekateri nekaj težav pri reševanju besedilnih nalog (že ko smo se učili 

dolžinske merske enote). Tako bi vam danes rada dala par napotkov pri reševanju takih 

nalog. Vam sem že sproti dala dodatna navodila, sedaj pa jih dajem vsem.  

NAJPREJ preberi spodnje besedilo, nato pa ga prepiši v zvezek (VSE SPODAJ):  

Kadar imaš v besedilni nalogi različne merske enote npr: kg in dag ali pa dag in g, vedno 

spremeniš v najmanjšo enoto, ki je v nalogi dana, nato pa izračunaš. To velja za vse merske 

enote (za dolžino, za maso, za prostornino) 

 

Mami je dala  v pecivo 25 dag sladkorja in 7 g vanilijevega sladkorja. Koliko gramov sladkorja 

je dala mami v pecivo? 

R: 25 dag + 7 g  = 250  g + 7 g = 257 g 

O: Mami je dala v pecivo 257 g sladkorja.  

 

Spodnja naloga pa je iz DZ/19/8. Morda si jo že rešil. Če si jo, samo preveri pravilnost 

reševanja, drugače pa jo prepiši v celoti:  

Lara je kupila 3 kozarce majoneze. V vsakem kozarcu je bilo 25 dag majoneze. Za pripravo 

francoske solate je porabila 735 g majoneze. Koliko majoneze ji je ostalo? 

R: 25 · 3                                        750 g        Lahko bi pa že na začetku 25 dag pretvoril v grame.  
     75 dag = 750 g                     - 735 g 
                                            15 g  
O: Ostalo ji je 15 g majoneze. 
Zdaj pa prepiši spodnjo nalogo in jo samostojno reši: 
 
Milan je kupil 86 dag zelene solate, 1 kg zelja in 45 dag pora. Koliko zelenjave je kupil?  
 
Zdaj pa se loti nalog v DZ/20 (pazi, v katero mersko enoto boš pretvoril merske enote v 
nalogi).   
Če pa želiš, lahko rešiš še naloge na strani 21. 

 

LUM –  Štampiljke 



ŠTAMPILJKE IZ ROLICE ZA PAPIR 

 

Izdelaj štamplijke iz rolic za papir, kot je prikazano zgoraj. Naj bodo v oblik cvetov. 

Na podlago po tvoji želji naslikaj ozadje- zeleno polje, lahko pa drevo tudi drevo ali kaj podobnega. 

Odtisni štampiljke na polje ali na drevo, da bo zacvetelo.   

 

Lepo prosim tvoje starše, da mi pošljejo fotografijo tvoje umetnije.  

 

 


