
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ zapiši: 5. teden, četrtek, 16. april, 2020 

Danes bomo začeli z obravnavo časa. Oglej si posnetek – razlago. 

https://www.youtube.com/watch?v=UhB8QisrJm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lUd_SZTOhTorjl

M9r7zP2hwCZzc4RyMiZ1W2oA_4NCZ9fU3_0oDw3fSI 

 Na kratko zapiši, kako so ljudje začeli meriti čas in kako so napredovali 

pri odkritjih novih načinov merjenja časa.  

 

 Naštej: 

- načine merjenja časa nekoč in  

- k vsakemu načinu dopiši obdobje. 

 

Razlaga (prepiši jo): Danes merimo čas z različnimi urami. 

URE 

 

 

 

 

 

 

 

Poznamo različne vrste ur (naštej jih s pomočjo posnetka in spleta): 

- ročne 

- stenske… (dopolni). 

 

POMOČ ZA PRETVARJANJE ČASOVNIH MERSKIH ENOT. 

      ∙ 7                        ∙ 24                    ∙ 60                     ∙ 60 

 

teden   dan  ura  minuta  sekunda 

DIGITALNE ANALOGNE 

https://www.youtube.com/watch?v=UhB8QisrJm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lUd_SZTOhTorjlM9r7zP2hwCZzc4RyMiZ1W2oA_4NCZ9fU3_0oDw3fSI
https://www.youtube.com/watch?v=UhB8QisrJm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lUd_SZTOhTorjlM9r7zP2hwCZzc4RyMiZ1W2oA_4NCZ9fU3_0oDw3fSI


DORIŠITE ŠE SPODNJE PUŠČICE. Če spreminjamo manjšo enoto v večjo, 

DELIMO. 

 

1 TEDEN = 7 dni 

1 DAN = 24 ur (h) 

1 URA = 60 minut (min) 

1 MINUTA = 60 sekund (sek) 

 

Pomoč za določanje števila dni v mesecu – hribčki in doline na roki. Začnemo s 

»hribčkom« pri palcu – JANUAR ima 31 dni, sledi »dolina« - FEBRUAR, vemo, da 

ima 28 oz. vsako 4. leto 29 dni, MAREC je zopet na »hribčku in ima 31 dni,… 

 

 

 

 

Reši naloge v DZ – 4. zvezek/30, 31 (malček bomo preskočili). Upam, da je 

prava stran. Za vsak primer mi pošljite slikco, da boste reševali prave strani. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Natančno se uči s pomočjo vprašanj – VENDAR NE SAMO ODGOVORE NA 

VPRAŠANJA, ker to ne bo dovolj.  

V torek se lahko že javite, če boste presodili, da ste že pripravljeni. To mi 

morate sporočiti najkasneje v ponedeljek. Sicer pa velja, da imate vsi ustno 

ocenjevanje v četrtek, 23. 4. 2020 preko MTeamsov. Uro bom določila v 

ponedeljek oz. sredo. Če pozabim, me spomnite. 

»HRIBČEK« - mesec 

ima 31 dni 

»DOLINA« - mesec 

ima 30 dni 



SLOVENŠČINA U/29-31, DZ/80,81 

Danes se bomo zopet ukvarjali z nagajivkami – velikokrat besede oz. glasove v 

besedah drugače pišemo kot jih slišimo ali izgovorimo. 

 

RAZLAGA (prepiši jo):  

Pri besedah nagajivkah uporabim pomoč: NE VIDIM, NE NAJDEM… ALI Videl 

sem DVA… 

Beseda nagajivka 
(SLIŠIM GLAS) – 
napačen zapis 

pomoč: Ne vidim… pomoč: Videl sem 
DVA… 

PRAVILNO 

obras Ne vidim obraZa. … DVA obraZa. obraZ 

polš Ne vidim polŽa. … DVA polŽa. polŽ 
 

Kadar nismo gotovi pri zapisu besede, si vedno pomagamo na zgoraj prikazan 

način. 

Reši naloge v DZ/81. 

Naredi razpredelnico – tako, kot je zgoraj in 10 besed nagajivk iz DZ – ja vstavi v 

razpredelnico – dokaži, kateri glas je pravilen. To naredi v zvezek. 

 

ŠPORT 

Slika je na naslednji strani. 



 

 

 


