
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ zapiši: 5. teden, petek, 17. april, 2020 

Zapiši: PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO 

Najprej malo ponovimo za nazaj. 

1. Deli. 

453 891 : 47 = 

POZOR: 

- Označi število, s katerim deliš, 

- Podpisuj ostanke,  

- Naredi preizkus. 

 

2. Reši enačbo. 

1533 + 26  = x + 755 

OPOZORILO: 

NAJPREJ IZRAČUNAMO LEVO STRAN, DESNO PREPIŠEMO.  

TOREJ SMO V 2. VRSTICI DOBILI »OBIČAJNO« ENAČBO. OD TU NAPREJ PA ŽE ZNATE. 

 

3. Reši neenačbo na oba načina. 

a + 9 < 18 

4. Izračunaj obseg pravokotnika s stranicama a = 3 cm in b = 7 cm. 

 

5. Razčleni število na zmnožke potenc števila 10. 

 

4 509 601 

 

Nadaljujemo s časom.  

Včeraj je bilo kar nekaj nalog rešenih nepregledno. Zato vas prosim, da prepišete še bolj 

natančno razlago. 

PREPIŠI V ZVEZEK 

        536 ur 

Npr.:  14 dni 16 h =       h 

P.r. 14 ∙ 24 



Izračunaj pomožni račun in skupni rezultat zapiši v prvotni račun. 

1. Kadar imamo dve različni merski enoti ali več, najprej vse pretvorimo na najmanjšo 

enoto. Pretvorbe napišemo na vrhu z zeleno barvo.  
 

2. Pomožne račune zapišemo posebej – pod račun ali ob desni rob. Računamo z 

enotami, zato da jih na koncu ne pozabimo zapisati – to vam zagotavlja varnost. 
 

 

3. Ko pretvorimo vse enote na eno – najmanjšo enoto, SEŠTEVEK VSEH ZAPIŠEMO V 

REZULTAT.       
   

1. Reši naloge v DZ/66, nal. 3, str. 67, nal. 4 

2. Najprej zapiši pomoč (dnevi, ure, minute, sekunde) 

3. Račune prepiši v zvezek. Ne pozabi na pomožne račune. 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 

V zvezek in DZ zapiši: 5. teden, petek, 17. april, 2020 

Danes se bomo začeli učiti, kako pišemo pismo na »star, klasičen« način. Verjetno ga bo 

marsikdo od vas zapisal prvič. 

NAJ VAS OPOZORIM, DA BOSTE PISMO Z VSEMI SESTAVINAMI, PRAVILNO 

ZAPISANO OVOJNICO IN VSEBINO, KI BO PRIPOVED O DOŽIVETJU PISALI ZA 

OCENO. Zato bodite pri vseh nalogah zares skrbni. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, čim 

več sprašujte. 

Napiši naslov: PISMO 

Prepiši: Napoved pisnega ocenjevanja: petek, 17. 4. 2020 

Ocenila bom:  

- pravila za pisanje pisma,  

- sestavine, pisanje ovojnice,  

- zapis pripovedi o doživetju (zgradba, pravopis, lepopis).  

- elektronsko pismo, ki ga boste poslali na šolski spletni naslov. 

S tem izdelkom oz. ocenjevanjem boste pridobili 2 OCENI. 

Navodila vam bom posredovala na dan ocenjevanja ob točno določenem času. Imeli boste 

omejen čas reševanja. Zato boste morali biti zares dobro pripravljeni. Časa ne bom 

podaljševala. 

 



Navodilo. 

Preberi Mojčino pismo v U/56. Označeni so SESTAVNI DELI pisma. 

V zvezek nariši okvir – list papirja (čez celo stran). 

Pismo boš tokrat pisal svojim staršem. Danes – izjemoma boš napisal bolj kratko pismo 

svojim staršem. To naj bo pripoved o doživetju – VKLJUČI ČUSTVA. Opiši, povej jim, kako 

doživljaš čas karantene. Kaj ti je všeč, kaj ti ni, kaj je težko, kaj pogrešaš, kaj bi spremenil, kaj 

zelo ceniš v tem času…. 

V pismo vključi vse sestavne dele – GLEJ UČBENIK in jih poimenuj z rdečo barvo – vleci 

puščice. 

 

RAZREDNA URA – ob 9.00 v MTeamsih 

Pogovor o času karantene. Načrti za naprej – načini dela, stiki, razlage. 

Kaj vse nam omogočajo TEAMSI? 

 

 

 


