
MATEMATIKA 

 

V zvezek in DZ zapiši: četrtek, 7. 5. 2020 

Včeraj ste me razveselili, saj ste vsi trije brez težav pisno množili. 

Danes bomo nadaljevali s pisnim množenjem z (zapiši naslov) 

 

MNOŽENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10 

 

 

 

1. korak: množim z 

deseticami 

2. korak: pripišem 0 

 

prepiši razlago:  

 

Kako torej množimo z desetiškimi enotami? 

 

1. korak: najprej množim z deseticami (SE SPOMNITE 

PREKRIVANJA NIČEL?) 

 

Reši naloge na spodnji povezavi. 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y7rtrbzoto9 

 

2. korak: ničlo samo prepišem pod enice (ničlo odkrijem in jo 

pripišem) 

 

Če torej povzamem.  

Prepiši: Kadar množimo z večkratniki števila 10, si zamislimo, da ničle ni. 

Pisno množimo kot običajno. Ko zmnožim z deseticami, ničlo samo 

pripišemo zmnožku. 

 

Oglej si dodatno razlago (samo do 59. sekunde): 
https://www.youtube.com/watch?v=uHlhAD-xnHc 

 

Reši naloge v DZ/7 

 

OPOZORILA: 

- pazi na podpisovanje 

    1. korak 2. korak 

    D E 

23 53 6 ∙ 6 0 

 1 5 3 6 0 

      

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y7rtrbzoto9
https://www.youtube.com/watch?v=uHlhAD-xnHc


- pri besedilnih nalogah podčrtaj podatke 

- pri 9. nalogi uporabi SESTAVLJEN RAČUN 

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

V zvezek zapiši: četrtek, 7. 5. 2020 

 

Počasi končujemo s poglavjem o človeku, zato je prav, da snov tudi ponovimo. 

Danes boste reševali kviz na spodnji povezavi. 
 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6921&n=0 

 

KAKO? 

1. PREDSTAVITEV MORAŠ DATI NA DIAPROJEKCIJO. 

 

 
 

2. Nato samo klikaš na posamezno drsnico – tako se dopolnjuje besedilo 

oz. napreduješ po drsnicah. 

3. Napiši naslov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI S 

POMOČJO KVIZA 

4. Vsako vprašanje prepiši – z ZELENO barvo. 

5. K vsakemu vprašanju zapiši odgovor (z nalivko). 

 

Klikni 

prikazano 

ikono. 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6921&n=0


Če odgovora ne boš poznal – a, samo klikaj z miško in se ti bo prikazal. 

 

OPOMBA. Kar nekaj podatkov je takih, ki jih mi nismo omenili. Zato ne 

boste znanja samo utrjevali, ampak boste pridobili tudi novega. 

Če kaj ne bo šlo, sem na voljo. 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 4 

 

V zvezek in DZ zapiši: četrtek, 7. 5. 2020 

 

Tudi danes se bomo ukvarjali z besedami NAGAJIVKAMI. Prepričana sem, da 

znate sedaj že dobro uporabljati pomoč. Ker boste imeli danes malo več dela z 

NIT – ko, boste pri SLJ samo: 

 

- Zapisali naslov: PIŠEMO BREZ TEŽAV – besede nagajivke 

- V zvezek prepisali razlago iz U/31, 32 iz rumene podlage 

- Prepisali besede iz oblačkov v učbeniku (so trije) in zraven pomoč. 

 

BESEDA – pravilen zapis POMOČ 

labod laboda ni ALI dva laboda 

  

  

  

 

Naj te samo opomnim, da mora biti v razpredelnici na koncu skupaj 6 

besed. 

 

ŠPORT – projektno delo 

 

Nadaljuj s projektnim delom. 

 
Nekateri ste mi že sproti pošiljali besedila, fotografije in celo video posnetke na 

Viber. Zelo ste domiselni. 

 

Do ponedeljka, 11. 4.  jih zberite skupaj in mi jih pošljite na šolski 

elektronski naslov. 

POMOČ: 



❖ Petra jih je zbrala v Wordovem dokumentu.  

❖ Lahko naredite tudi PPT. Glede na vašo domiselnosti in tehnično 

spretnost pa verjamem, da boste našli še kakšno varianto.  
 


