
PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

SLOVENŠČINA 

Prejšnji teden si spoznal tri vrste pridevnika: 

- lastnostni pridevnik – po njem se vprašaš KAKŠEN, KAKŠNA ali KAKŠNO 

- svojilni pridevnik – po njem se vprašaš ČIGAV, ČIGAVA ali ČIGAVO 

- vrstni pridevnik – po njem se vprašaš KATERI, KATERA ali KATERO 

 

Tvoja današnja naloga je reševanje nalog v DZ na straneh od 94 do 96. Dodatna navodila: 

- 1. naloga – besedne zveze ustrezno razvrsti 

- 2. naloga – odgovori in dopolni 

- 3. naloga (a in b) – poišči ustrezne pare in besedno zvezo napiši na črto 

c – besedne zveze uporabi v povedih, povedi napiši v zvezek (naslov 

VAJA) 

- 4. naloga (a in b) – tvorite ustrezno obliko vrstnega pridevnika 

- 5. naloga – napiši smiselno besedno zvezo kot kaže primer 

 

MATEMATIKA 

V zvezek napiši datum in današnji naslov PLOŠČINA KVADRATA. 

Preberi razlago in jo nato prepiši v zvezek. 

kvadrat                           
a = 3 cm                          Koliko je ploščina kvadrata? 
 

      
  

Ploščina je 3 𝑐𝑚2+ 3 𝑐𝑚2+ 3𝑐𝑚2 = 9 𝑐𝑚2 

Kako lahko to izračunamo drugače? 

Ploščina kvadrata je zmnožek dolžine in širine kvadrata. Ker je pri kvadratu  dolžina enaka 

širini, je ploščina kvadrata a · a. 

ploščina = a · a 
p = a · a 
p = 3 cm · 3 cm  



p = 9 𝑐𝑚2 
Ploščina kvadrata je 9 𝑐𝑚2. 
 
 

Reši naloge v DZ/str. 76, 77 (1. in 2. nalogo si rešil že v četrtek). 

- Priporočam, da 4. nalogo narediš v zvezek, ker je premalo prostora za risanje in 

račune. 

- 6. naloga je dodatna naloga, reši naj jo, kdor želi. 

 

GOSPODINJSTVO 

Zadnje 4 tedne ste pri gospodinjstvu izvedli 4 naloge: KUHANJE KOSILA, SAM NAREDI 

PALAČINKE, PRANJE PERILA in ŠIVANJE GUMBA. Za vsako nalogo ste morali pisati dnevnik. 

 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 

  

4. NALOGA: 
 
Datum: 18. 5. 2020 
 
ŠIVANJE GUMBA 

  

 



Če dnevnika še nisi do konca izpolnil, ga natančno izpolni. Potrudi se in čim bolj zanimivo 

opiši delo, ki si ga opravil. 

Kdor mi še ni poslal fotografij peke palačink in šivanja gumba, mi jih tudi še lahko pošlje. 

Fotografijo izpolnjenega dnevnika mi pošljite do naslednjega ponedeljka – 1. 6. 2020. 

Dnevnik bo ocenjen. 


