
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ zapiši: sreda, 6. 5. 2020 

Reši še naloge, ki so ostale v 3. zvezku. 

V zvezek napiši naslov: PISNO MNOŽENJE z enomestnim faktorjem 

Dobra novica za danes. Pisno že znate množiti – torej s črto pod računom. 

Tokrat bodo le števila večja. Množili boste do 10 000. 

prepiši: Paziti moram na: 

- Smer računanja (od desne proti levi) 

- Podpisovanje (podpisovati začnete pri drugem faktorju) 

- Na zapis števil z rdečo barvo, ki jih štejete dalje 

   

TUKAJ ZAČNEMO!                       

42 82 9 3 ∙ 3 

 1 4 6 7 9 

 

Reši naloge v DZ, 3. zvezek, kar je še ostalo. Če se ne motim, str. 100. 

Reši naloge v DZ, 4. zvezek, str. 6 

Najprej reši 1. nalogo in mi jo pošlji, da vidimo, če nam gre. Pri besedilnih 

nalogah ne pozabi na podčrtovanje podatkov in NATANČNO UPORABO ENOT. 

Enote morajo biti v računih, rezultatih in odgovorih. 

 

DRUŽBA – Ponavljanje in utrjevanje pred ustnim ocenjevanjem – srečanje 

preko MTeams – ov ob 10.00 

V zvezek prepiši (kar je spodaj zapisano z rdečo, zeleno in na modri podlagi), 

sreda, 6. 5. 2020:  

Teme za ustno ocenjevanje, U/50-71 (delo z vprašanji, ki smo jih dobili v 

ponedeljek, 4. 5. 2020): 

- Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih 



- Kaj je domača pokrajina 

- Kaj pridelujejo v domači pokrajini 

V zvezek prepiši tudi besedilo na rumeni podlagi. 

Danes se srečamo ob 10.00 preko MTeamsov. Odgovorili bomo na vprašanja, 

katera ste dobili za pomoč pri učenju. Pričakujem, da boste odgovore v večini 

poznali – torej se boste že nekaj malega učili. Če bo karkoli nejasno, bomo 

seveda to pojasnili. 

Ocenjevanje bo potekalo v ponedeljek, 11. 5. 2020 preko MTeamsov ob 9.00. 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 4 

 

Danes se boste še vedno ukvarjali z besedami, ki vam pri zapisu zelo rade 

ponagajajo.  

Prepiši v zvezek: Za pravilen zapis UPORABIMO POMOČ (videl sem… ALI dva…  

Včasih pa si pomagamo tudi tako, da besedo uporabimo za ženski 

spol: npr: Ona je vstaLa. Torej vemo, da bo pravilno: On je vstaL. 

Reši naloge v DZ/83. Natančno preberi vse naloge, da boš zagotovo rešil vse 

(ne pozabi na 10. in 11. c nalogo) 

 

GLASBENA UMETNOST – projektno delo za OCENO, pridobljeno na 

drugačen način. 

Včeraj smo se s petočki pogovarjali o ocenjevanju pri glasbi. Ko sem danes 

razmišljala o inštrumentu, ki naj bi ga izdelali, sem naletela na drugo, meni 

super idejo. Pošiljam vam povezavi, da boste z glasbenim izzivom, S 

KATERIM BOSTE PRIDOBILI OCENO NA DALJAVO,  opravili čim lažje.  

Primer, kako je z glasbenim izzivom opravila učenka 4. r., Iva.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1176411 

Spodaj imate priloženo spremljavo za RAP. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=fYn3GPcNiPNxeEDdfIATve3b 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1176411
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=fYn3GPcNiPNxeEDdfIATve3b


V zvezek napiši: PROJEKTNO DELO – glasbeni izziv 

Naloge opravim in pošljem material do srede, 13. 5. 2020. 

Moje naloge so: 

1. DOLOČI NASLOV TVOJE PESMI 

2. Napiši besedilo in mi ga pošlji v pregled (predlagam, da besedilo 

pišete ob poslušanju spremljave) 

3. Posnemi preko Vibra tvoje »repanje« v ustreznem ritmu in posnetek 

pošlji (spremljavo si odpri na računalniku, da boš lahko snemal z 

Vibrom.) 

4. Dolžina posnetka naj bo vsaj 1 minuta. 

Prepiši do tu. 

Če najdete še boljšo tehnično rešitev za snemanje in kakšno drugo, bolj 

zanimivo idejo, vas seveda samo PODPIRAM. 

Posnamete lahko samo vaš glas s poslano spremljavo v ozadju, verjamem pa, da 

se boste z veseljem prelevili v prave RAP – erje in posneli tudi sebe – vašo 

obleko in »miganje.« 

Vaš izdelek oz. RAP izvedbo morate oddati najkasneje do  

naslednje srede, 12. 5. 2020. 
 

K OCENI TOREJ ŠTEJE: 

- Besedilo pesmi – napiši in pošlji (Besedilo pošlji v Wordu kot 

priponko na šolski mail) 

- Posnetek, ki ga posnameš z Vibrom in pošlješ 

Če boš imel – a kakršnekoli težave, vprašanja, sem ti na voljo. 

 

ŠPORT – nadaljuješ s projektom Masterchef športnik 

Še enkrat vas opozarjam, da natančno preberite navodila za izdelavo oz. 

opravljanje nalog.  

Besedilo lahko napišete ročno ali na računalnik.  

Vse slike in besedila mi pošljite zbrane skupaj na šolski elektronski naslov do 

ponedeljka, 11. 4. 2020. 

Danes opravljate 2. sklop nalog. 


