
ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Rešitve včerajšnjih računov: 

   6 h 54 min            23 h 45 min 56 s        
 - 4 h 32 min          - 14 h 21 min 32 s     
    2 h 22 min              9 h 24 min 24 s 
 
    54 min 54 s         Urediš in še enkrat napišeš.               53 min 114 s 
  - 43 min 58 s         Na vrhu piši -1(h)  + 60 (min)           - 43 min   58 s 
                                                                                                  10 min   56 s 
 
 

17 h 43 min 42 s    Urediš, piši na vrhu -1, +60.          16 h 102 min 102 s 
  -  11 h 50 min 55 s                                                             - 11 h   50 min   55 s 
                                                                                                    5 h   52 min   47 s 
 
Danes rešuj naloge v DZ/ str. 67/ n. 4, 5 (delaj pomožne račune, kjer so večje številke).  
Vaje za utrjevanje časa imaš tudi na naslednjih dveh straneh (str. 68, 69). Nekaj od tega si že 
rešil, če želiš, lahko rešiš tudi ti dve strani. 
 

DRUŽBA 

V prejšnjih urah si si pogledal filmček o Sloveniji, zapisal, kaj že veš o Sloveniji ter postavil 
vprašanja, kaj želiš še izvedeti o Sloveniji.  
 
Danes najprej natančno preberi besedilo v UČ na strani 103 in 104, nato v zvezek prepiši 
povzetek (naslov ostaja isti, dodaj le datum). 
 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA IN ŠPORT 

Upam, da si našel rastline na vse črke abecede. Katera črka ti je delala največ težav? Jaz se 

nisem mogla spomniti rastline na U.  

Tukaj je moj seznam besed. 

ABECEDA – RASTLINE 



A – arnika, B – bonsaj,   C – ciklama, Č – čemaž, D – dob, E – encijan, F – figa, G – grenivka, H 

– hren, I – ivanjščica, J – jagoda, K – kamilica, L – lapuh, M – meta, N – narcisa, O – ognjič, P 

– paprika, R – regrat, S – solata, Š – šipek, T – teloh, U – ušesnik (je narečno ime, poznan je 

tudi pod imenom natresk) V – vrba, Z – zelena, Ž – žajbelj  

 

Verjetno si že ugotovil, da se bomo v naslednjih urah učili napisati opis rastline.  

Danes je tvoja naloga sledeča. 

Odpravi se na sprehod na travnik, ob rob gozda, v gozd… (tam lahko izvedeš tiste vaje za 

ŠVZ karton, ki jih v torek še nisi). 

Nato si izberi eno rastlino – katerokoli. Dobro si jo oglej, pokukaj tudi pod zemljo. Lahko jo 

odtrgaš, če ni prevelika, strupena ali zaščitena.  

Ko se boš vrnil domov, jo v zvezek za slovenščino opiši. Opiši tisto, kar si videl. (Ne pozabi na 

današnji datum in naslov OPIS ____________ (na črto napiši ime rastline, ki si jo izbral). 

Opis mi pošlji. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Tole je povzetek tega, kar si se naučil v prejšnjih treh tednih. V zvezek napiši današnji datum 

in naslov UTRJEVANJE SNOVI. Povedi prepiši v zvezek in jih dopolni. Lahko si pomagaš z 

učbenikom (str. 62 – 67). 

 

__________ potrebujejo za življenje tako vodne kakor kopenske ______________ in žvali. 

Kisik sprejemajo iz ________________ in ______________ na različne načine. Mnoge 

vodne živali dihajo s ________________, mnoge kopenske živali pa s _______________. 

 

Vsa živa bitja potrebujejo _____________. Ljudje moramo jesti __________ hrano, da 

dobimo vse ____________   __________ za telo. S hrano dobimo tudi _______________. 

Jesti je treba po malem in _____________ na dan. Zelo pomemben obrok je 

________________. Da se hrana ne pokvari, jo moramo pravilno ________ in jo 

_______________ porabiti. 

GLASBENA UMETNOST 

Odgovor na vprašanje je: šivanje kovtrov. 

V zvezek za GUM prepiši: 

Šivanje kovtrov je plesna igra, za katero je značilno prehajanje pod mostom, ki ga tvorijo 

sklenjene roke sodelujočih parov.  



Ples si lahko ogledaš na spodnjem posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfSbB0EfJUU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfSbB0EfJUU

