
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

Ponovimo: 

Izračunaj:  

8 965 : 8 = 

10 000 : 7 = 

Danes bomo začeli z obravnavo MASE. 

Zapiši naslov: TEHTANJE – MASA 

Oglej si PPT predstavitev. S pomočjo ogleda izpolni razpredelnico: 

Zapiši naslov: KAJ MERIMO Z…? 

TONA - t KILOGRAM - kg DEKAGRAM - dag GRAM - g 

    

    
    

    
    

 

Dopolni razpredelnico še s svojimi primeri. 

Prepiši: Pri pretvarjanju merskih enot za maso VEDNO UPORABLJAMO 

POMOČ (tako kot smo to že počeli pri dolžinskih merskih enotah. 

 

 

 

t   kg   dag   g 

 

 

∙ 1000 ∙ 100 ∙ 10 

: 1000 : 100 : 10 



 

 

 

 

 

Na 9. drsnici v PPT – ju imaš naloge. Reši jih tako, da si boš najprej zapisal 

pomoč z rdečo. Nato prepiši račune v zvezek.  

Prepiši v zvezek: Povsod kjer sta dve različni enoti: 

- Na vrhu z ZELENO napiši pretvorbo 

- Šele nato skupen rezultat. 

Prepiši v zvezek: Pomembno pravilo: VEDNO PRETVARJAMO NA NAJMANJŠO 

ENOTO V RAČUNU. 

Primer:  

8000 g 250 g 1 g  
8 kg 25 dag 1 g       = 8251 g 

 

Reši naloge v DZ, 4. zvezek, str. 11 – 13 

SLOVENŠČINA 

V zvezek zapiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

Danes boste prebrali odlomek iz knjige Babica v supergah. Priporočam vam, da 
si jo izposodite v knjižnici in jo preberete. Meni je bila knjiga zeeloooo všeč. 
 
 
V zvezek zapiši: 
MIHA MATE  
BABICA V SUPERGAH 
 
Preberi berilo na spodnji povezavi (Navodila za delo s spletno stranjo smo že 
zapisali. Če si pozabil, malo pobrskaj po zvezkih.) 
 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=4-5 

10 g =1 dag 

100 g = 10 dag 

1000 g = 100 dag = 1 kg 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=4-5


Pomakni se na str. 68, 69 
 
Ko boš berilo prebral, reši spodnje naloge:  
 

1. Izberi in poveži, kar sodi skupaj . 
 
 
teleban❖                                              ❖  mačji rep  
 
                                                          ❖ zelo pameten človek  
 
mačkon ❖                                            ❖  super čevlji  
 
                                                         ❖ gosto raščena trava  
 
superge ❖                                            ❖ ne preveč pameten človek 
 
                                                         ❖ zelo velik maček 
 
                                                          ❖ športni copati 
goščava ❖                 
                                                          ❖ gosto raščeno grmovje  
 

2. Kdo je Lenča?  
 
______________________________________________________________ 
 
3. Kako je ime njenima vnukoma? 

 
______________________________________________________________ 

 
4. Kaj so nekega dne iskali ob potoku?  
 
______________________________________________________________ 
 
5. Kdo je prvi zagledal Cufka in Pufka? 

 
      
_________________________________________________________________ 
 



6. Kako sta bila rešena Cufko in Pufko?  
  
_________________________________________________________________ 
 
 

7. Nariši zadnji odstavek, ko je Lenča ugotovila, da plavata po vodi njeni 
supergi. 

 
 

DRUŽBA 

V zvezek zapiši: 8. teden, ponedeljek, 11. 5. 2020 

Danes bomo preko MTeamsov ob 10.00 preverili, če ste pripravljeni za 

ustno ocenjevanje. Teme sem vam že posredovala. 

V zvezek napiši: Preverjanje in utrjevanje znanja preko MTeams – ov. 

V zvezek zapiši naslov: KAJ IZDELUJEJO V DOMAČI POKRAJINI 

Preberi poglavje v U/70, 71 

Odgovori na vprašanja s celim stavkom:  

1. PONOVI. Naštej gospodarske dejavnosti. 

2. Kaj je INDUSTRIJA? 

3. Kaj so INDRUSTRIJSKI IZDELKI? 

4. Kje so narejeni ti izdelki? 

5. Kako oz. s čim izdelujejo industrijske izdelke? 

6. Koliko ljudi je zaposlenih v industriji? 

7. Glede na kaj razdelimo tovarne v različne INDUSTRIJSKE PANOGE? 

8. S pomočjo učbenika in spleta naštej nekaj panog (po alinejah) in zapiši, 

kaj izdelujejo v posameznih panogah? 

9. Kdo še izdeluje predmete – izdelke poleg tovarn? 

10.  Kaj je OBRT? 

11.  Kakšna je razlika med številom narejenih izdelkov v obrtni delavnici oz. 

tovarni? 

12.  Kakšna je razlika med številom opravljenih del delavca v tovarni in obrtni 

delavnici? 

 


