
V zvezke in delovne zvezke zapiši: 4. teden: četrtek, 9. 4. 2020 

MATEMATIKA 

Preden bomo nadaljevali z obsegom, ponovimo še malo za nazaj. 

 DELI: 

45 275 : 36 = 

 

 NEENAČBO REŠI NA KRATEK IN DOLG NAČIN: 

a + 7 < 15 

 

 REŠI ENAČBO (poglej v zvezek, kako smo jih reševali): 

455 + 981 = 155 + X 

 

 ŠTEVILA ZAPIŠI KOT POTENCE. Pri vseh številih je več možnosti. Zapiši jih. 

16 = 

125 = 

81 =  

64 = 

 

 RAČUNAMO Z DELI CELOT. Preden boste računali, si poglejte razlago v 

zvezku. 

3/10 kg =        g 

 

Reši naloge v DZ/62. Dosledno zapiši podatke, formulo in nariši skico ter označi 

vse potrebno. 

1. naloga:  

OPOZORILA: -  računaj z isto mersko enoto 

 

3. naloga:  



Za vsak plakat zapiši podatke in nariši skico (3 x). Ne pozabi na račun. 

 

V zvezke in delovne zvezke zapiši: 4. teden: četrtek, 9. 4. 2020 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek zapiši naslov: IZ ROK V USTA IN NAPREJ 

Z nalogami, ki jih boste rešili, boste večinoma ponovili snov 4. razreda in 

gospodinjstva. Pričakujem, da bodo odgovori natančni. 

Odgovarjajte s celim stavkom, alinejami. Z RDEČO BARVO OZNAČITE KLJUČNE 

BESEDE. Pri družbi je enako navodilo danes upoštevala samo Petra. Verjamem, 

da boste danes to vsi. 

 Natančno preberi besedilo v U/65. Odgovori na vprašanja. 

PONOVITEV 

1. Kaj se dogaja s hrano, ki potuje skozi telo? 

2. Kaj je zgodi s hrano v ustih? Bodi natančen. 

3. Zakaj mora biti hrana vlažna? 

4. Kje se razgradnja hrane konča? Kaj to pomeni, da se hrana razgradi? 

DELO Z UČBENIKOM IN NETOM 

1. Kaj potrebujejo živa bitja za življenje? 

2. Kakšna mora biti hrana za ljudi in živali? 

3. Kaj nam prikazuje raznovrstno prehrano in pravi delež te hrane? Nariši ali 

nalepi jo. 

K vsakemu »predalčku« zapiši, katere hranilne snovi vsebuje (ogljivkovi hidrati, 

vitamini,….) 

4. Naštej hranilne snovi, ki jih naše telo potrebuje. K vsaki zapiši, zakaj jih 

telo potrebuje. Zapisuj po alinejah. 

5. Kakšno hrano moramo torej uživati in v kakšnih deležih? 

Pri odgovorih si pomagaj z učbenikom!!! 

 



IZ ROK V USTA IN NAPREJ 

1. Dopolni tabelo. 
Sestavine 

hrane 

Zakaj jih potrebujemo? Vrsta hrane 

ogljikovi 

hidrati 

 

 

 

 

 Velika skupina snovi, ki jih 

potrebujmo  majhnih količinah.  

Preprečujejo mnoge bolezni. 

 

 

 Potrebni so za rast in obnovo. 

 

 

 

maščobe  

 

 

 

 Navadno jih potrebujemo v 

majhnih količinah. Potrebni so za 

določene dele telesa. 

 

 

SLOVENŠČINA – Znanka ali uganka 5  

Pripravljate se na predstavitev rastline. 

GOVORNI NASTOP – Predstavitev rastline 

Vaše govorne nastope s PPT – jem bost predstavili v sredo po veliki noči. 

Danes boste zapisali osnutek vašega govornega nastopa. Da se boste lažje pripravili, 

prilagam tudi PPT, kjer so zelo lepo prikazana pravila za dobro govorno sporočanje. 

V UVODU se predstavite, napoveste svojo temo in pojasnite, zakaj ste določeno rastlino 

izbrali. 

V JEDRU sledi opis rastline, v katerem boste sledili spodnjim alinejam. 

- VRSTA RASTLINE, LATINSKO IME IN DRUŽINA, 

- NJENO VELIKOST, 

- IZ KATERIH DELOV JE, 

- KDAJ CVETI, 

- KDAJ DOZORIJO PLODOVI, 



- KJER RASTE, 

- ZA KAJ JO UPORABLJAMO, 

 

Da pa ne bo opis preveč dolgočasen, dodajte kakšno zanimivost, vašo osebno izkušnjo, 

mnenje, zanimiv dogodek, ki vas povezuje s to rastlino,… 

 

V ZAKLJUČKU zapišite kakšno misel, željo, pregovor…. In se zahvalite poslušalcem. 

 

Pri zapisu upoštevajte naslednja pravila: 

- Lepopis 

- Pravopis (velike začetnice, končna ločila, vejice, strešice,…) 

- Ne ponavljaj besed 

 

Današnji osnutek pomembno prispeva k oceni vašega govornega nastopa. 
 
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA 
 

GOVOR 

tekoč 2 1,5 1 0,5 0 ne tekoč 

knjižni jezik 2 1,5 1 0,5 0 pogovorni jezik 

glasen 2 1,5 1 0,5 0 tih 

razločen 2 1,5 1 0,5 0 nerazločen 

zelo hiter 0,5 1 2 1 0,5 zelo počasen 

VSEBINA 

smiselna 2 1,5 1 0,5 0 nepovezana 

dolga 2 1,5 1 0,5 0 kratka 

bogata 2 1,5 1 0,5 0 besed. revna 

NASTOP 

sproščen 2 1,5 1 0,5 0 boječ 

primeren 2 1,5 1 0,5 0 neprimeren 

 

 

ŠPORT 

Danes postanite mali športnik. K vajam lahko povabite vašo družino. Vaje oz. 

njihove ponovitve lahko spremenite v družinsko tekmovanje.  

Glede na to, da je vreme lepo in toplo, vaje izvajajte zunaj. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=hfk9WClvOPM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfk9WClvOPM

