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MAT - Enačbe 

Zapiši zgornji naslov in datum. Kar je na obarvanih poljih, prepiši v zvezek. Takšne račune 

smo že velikokrat reševali, vendar nekoliko drugače, kot boš spoznal danes.  

Tina je imela 4 jabolka. Anže ji je dal še nekaj jabolk, tako, da jih ima sedaj 10. Koliko jabolk ji 

je dal Anže? 

Račun: 4 +             = 10          4 +            = 10 

 

Namesto             lahko zapišemo črko x. Lahko tudi katerokoli drugo malo črko. 

Enačba: 4 + x = 10 , x = 6    

Odgovor: Anže ji je dal 6 jabolk.  

Če naredimo še preizkus, je 4 + 6 = 10. Preizkus naredimo tako, da namesto črke vstavimo 

število, ki smo ga izračunali. Pišemo lepo po vrsti.  

 

Še nekaj primerov. 

x + 5 = 13, x = 8, ker je 8 + 5 = 13 

25 + x = 40, x = 15, ker je 25 + 15 = 40 

30 – a = 10, a = 20, ker je 30 – 20 = 10 

18 – a = 7, a = 11, ker je 18 – 11 = 7 

a – 22 = 30, a = 52, ker je 52 - 22 = 30 

 

Reši naloge v DZ stran 46 (reši vse kar v DZ) in 47 – 6. nalogo v zvezek (prva dva »kupčka«, 

če pa želiš, reši še preostala dva). Upam, da imaš tako oštevilčene strani. Če morda ne, rešiš 

prvo in drugo stran, kjer je naslov Enačbe. 

 

SLJ – Priprava na govorni nastop 

Danes še enkrat preglej svoj miselni vzorec, svoj zapis v povedih. Popravi, kar je potrebno 

popraviti. Nekaterim sem že dala povratno informacijo, nekaterim še ne v celoti. Lepo 

prosim tvoje starše, naj mi v pregled in komentar pošljejo tvoj miselni vzorec in zapis v 

povedih. Tako se boš še lažje pripravil na govorni nastop.  

Bodi pozoren na dolžino govornega nastopa. Ko vadiš, beri počasi in meri čas.  
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Če pa si morebiti že vse popravil in uredil, pa se lahko malce oddahneš od opisa, vzameš 

knjigo in bereš. Samo beri, uživaj, sprosti se … 

 

 

ŠPO – Super herojske igre 

Le kaj boš danes delal pri športu? Že sam naslov ti pove, da boš po opravljenih nalogah super 
heroj. Seveda pa moraš te naloge najprej pravilno narediti in tudi nekajkrat ponoviti.  

 

 

 

 



GUM – Balet 

Danes je za tabo že kar naporen dan. Tako se boš pri GUM malo sprostil.  

Pogledal si boš dva posnetka. Na enem pleše balet mala deklica, na drugem pa že izkušena 

plesalka.  

Baletni plesalci plešejo navidez zelo lahkotno. Lahkotno odskakujejo, se vrtijo, stopajo po 

prstih, skačejo … Vendar v resnici morajo imeti veliko moči in zelo čvrste mišice. Julija, ti to 

dobro veš, kajne? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NktOk--uxk
https://www.youtube.com/watch?v=CPOcOWTZxaI

