
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ/str. 120, 121. Dodatna navodila: 

- DZ/str. 120/n. 6 – nalogo naredi v zvezek. Za vsako sličico napiši vsaj dve povedi (dva 

pomena besede). 

- DZ/str. 120/n. 7 – naredi ustno – kdo čeblja, čivka, čofota ali žvrgoli. 

- DZ/str. 120/n. 8 – dopolni z ustrezno besedo. Ustno odgovori na b nalogo. 

- DZ/str. 120/n. 9 – preberi besedilo o lastovičjih navadah.  

a) poveži in napiši definicijo besede lastovka 

b) ustno odgovori na vprašanji 

c) v zvezek tvori odgovora na vprašanji 

d) naredi ustno 

 

MATEMATIKA 

V četrtek bomo ocenjevali pisno množenje in deljenje. Za vajo reši naslednji račun in naredi 

preizkus. Pošlji mi rešitev, da vidim, če ti gre. 

57638 : 65 = 

Prejšnji teden smo se ukvarjali z obsegom večkotnika. Ta teden pa bomo bolj podrobno 

pogledali, kako izračunamo obseg pravokotnika in kvadrata. 

Oglej si PPT, kjer je razlaga in navodila za delo. 

 

GOSPODINJSTVO 

PRANJE PERILA 

Obleke in druge tekstilne izdelke pri uporabi in nošenju umažemo. Zato jih je potrebno 

redno čistiti.  

Oblačila so raznovrstna in narejena iz različnih vrst blaga. Ker so različne vrste blaga in barve 

različno občutljive na temperaturo vode in na pralna sredstva, jih čistimo in vzdržujemo na 

različne načine. Navodila za vzdrževanje so zapisana na etiketah. 

Večino oblačil peremo v pralnem stroju. 

Tvoja naloga za danes/ta teden: 

- ko bodo starši dajali prati perilo, stopi zraven in vprašaj na kaj so pozorni, ko dajejo 

prati perilo. Odgovor zapiši v zvezek za GOS. 

- ko bo perilo oprano, ga obesi. 

- posušeno perilo pomagaj zložiti, lahko se tudi preizkusiš tudi v likanju. 



Ne pozabi izpolniti preglednice 

 OPIS DELA (kaj sem naredil,  
koliko časa sem porabil, vtisi 

…) 

KOMENTARJI DOMAČIH 

1. NALOGA: 
 
Datum: 20. 4. 2020 
 
KUHANJE KOSILA 
 

  

 
2. NALOGA: 

 
Datum: 4. 5. 2020 
 
PEKA PALAČINK 
 

  

 
3. NALOGA: 

 
Datum: 11. 5. 2020 
 
PRANJE PERILA 

  

 

 

 


