
TOREK, 19. 5. 2020 

BK, 4. r.: MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, torek, 19. 5. 2020 

Danes bomo še delili z večkratniki števila 10 in 100. 

Prepiši v zvezek: 

POZOR: Ne pozabi na ČRTANJE NIČEL – če imata delitej in deljenec ENO NIČLO, 

pri obeh prečrtamo eno ničlo. 

50 : 10 = 5, ker je 5 ∙ 10 = 50 

 

 

  

Pri računih deljenja VEDNO NAREDIMO PREIZKUS!!! 

 

ČRTANJE NIČEL – če imata delitej in deljenec  OBA DVE NIČLI, pri obeh 

prečrtamo DVE NIČLI. 

500 : 100 = 5, ker je 5 ∙ 100 = 500 

 

 

 

 

POZOR: Ne pozabi na ČRTANJE NIČEL – če imata delitej in deljenec  OBA DVE 

NIČLI, pri obeh prečrtamo DVE NIČLI. 

500 : 100 = 5, ker je 5 ∙ 100 = 500 

 

V preizkusu vedno zapišemo prvotni delitelj,  

saj ničle črtamo le za lažje računanje. 

V preizkusu vedno zapišemo prvotni delitelj,  

saj ničle črtamo le za lažje računanje. 

V preizkusu vedno zapišemo prvotni delitelj,  

saj ničle črtamo le za lažje računanje. 



Primer za različno število ničel: 

POZOR: Ne pozabi na ČRTANJE NIČEL – če imata deliteLj in deljenec  RAZLIČNO 

ŠTEVILO NIČEL, pri obeh prečrtamo ENAKO ŠTEVILO NIČEL – v našem primeru 

eno. 

500 : 10 = 50, ker je 50 ∙ 10 = 500 

 

 

 

Reši naloge v DZ/74, 75 

POZOR:  

1. nal.: Ne pozabi na črtanje ničel z rdečo barvo. V preizkusu uporabi 

prvotni DELITELJ. 
5. in 6. nal.: Če ste pozabili merske enote:   

  1 m = 10 dm 

  1 dm = 10 cm 

  1 m = 100 cm 

 

BK, ŠPORT – 9. in 10. teden 

Navodila za 2 tedna 

Petka na daljavo – ostani zdrav 

V tabeli je zbranih 5 nalog – za 5 ur športne vzgoje. Vesela bom, če mi boš 

naslednji petek posredoval - a izpolnjeno tabelo.  

NALOGA NAVODILA DOKAZNO GRADIVO 

PALEC 
 

 
 

Ogrevanje S trenerjem fitnesa. 

Vadba za začetek na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v
=kP4xAUjpvfU 
Navodilo: aktivno opravi vodeno 

vadbo, med vadbo naredi fotografijo.  

Čas vadbe 45 min. 

Prilepi fotografijo. 

V preizkusu vedno zapišemo prvotni delitelj,  

saj ničle črtamo le za lažje računanje. 

https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU
https://www.youtube.com/watch?v=kP4xAUjpvfU


KAZALEC 
 

 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

 Čas raziskovanja 45 min. 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 

SREDINEC 

 
 

Hišni robot. 

Opravi hišno opravilo namesto 

staršev. Posnemi zabavno fotografijo. 

☺. Predvideni čas 30 min.  

 

Prilepi fotografijo. 

PRSTANEC  

 
 
 

Aktivnost v naravi. 

Hitro ven iz hiše ☺. Izvedi pohod ali 

počasen tek. Povabi družinske člane 

in upoštevaj priporočila NIJZ. 

Privošči si 60 min uživanja v naravi. 

Poišči drevo in ga objemi. 1 min v 

tišini poslušaj naravo. Dokumentiraj 

aktivnost s fotografijo. 

Prilepi fotografijo. 

MEZINEC 
 

 
 

Športni film. 

https://www.youtube.com/watch?v=

Wr_nk7twOYY&t=712s 

Oglej si športni film in v nekaj 

stavkih napiši povzetek. Čas ogleda 

45 min. 
 

Povzetek filma. 

 

BK, 4. r.: SLOVENŠČINA – tedenska naloga 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, torek, sreda, četrtek, 19., 20., 21. 5. 2020 

Pripravili boste opis živali. Predstavljajte si, da se pripravljate na govorni 

nastop. 

Zapiši naslov v zvezek: OPIS ŽIVALI   

Iz učbenika/66 prepiši besedilo iz rumenega okvirčka, kje je zapisano, KAJ JE 

OPIS ŽIVALI? To prepiši z rdečo barvo. 

Reši naloge v DZ/36-40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s


 

1. Izberi si žival, ki jo želiš predstaviti.  

2. Poišči čim več informacij o izbrani živali. (Pomagaj si s knjigami, revijami, 

spletom, starši, prijatelji). Podatke boš zbral iz različnih VIROV. Vire tudi skrbno 

in sproti zapisuj v zvezek. 

3. Izdelaj miselni vzorec s ključnimi besedami. Da ti bo lažje, si oglej učbenik, 

str. 67.  

Če imaš možnost, nalepi tudi kakšno sliko, še boljše pa bo, če boš kaj narisal - a 

4. Sestavi besedilo.  

V uvodu zapiši: 

- Katero žival si si izbral – a? Zakaj? 

V jedru – glavnem delu besedila napiši opis živali. Pomagaj si z miselnim 

vzorcem. 

V zaključku zapiši, svoje mnenje, lahko tudi pregovor, ki je povezan s tvojo 

živaljo. 

Uvod, jedro in zaključek loči s prazno vrstico. 

 

Če boš imel – a kakršnokoli vprašanje, sem ti seveda na voljo. 

Vse, kar je zgoraj navedeno, mi pošlji v pregled najkasneje do 

petka, 22. 5. 2020. 


