MATEMATIKA, 3. 4. 2020
1. Ustno ponovi snov včerajšnjega dne. Na mizo nastavi večje kvadrate, ki bodo
predstavljali stotice, trakove, ki bodo desetice in manjše kvadratke, ki bodo enice.

 Koliko S, D, E si nastavil/a?
 Katero število predstavlja prikaz?
Po zgornjem postopku si sam/a nastavi S, D, E in povej, katero število predstavlja
prikaz.
2. Ustno: Imaš števila 5, 6, 4. Katera enomestna, dvomestna in trimestna števila
lahko sestavimo iz danih števil?
Razlaga:

5 56

54 564 546

6

65

64

645 654

4

45

46

456 465

 Sedaj pa ustno določi pri vseh številih število E, D, S.
Primer: 5 = 5 E

56 = 5D 6E

54 = 5D 4E

546 = 5D 4D 6E

 Vsa števila še preberi.
3. V zvezek napiši naslov ENICE, DESETICE, STOTICE.





Iz števil 2, 9, 7 sestavi čim več števil in jih zapiši.
Določi število E, D, S.
Števila preberi.
Vsa trimestna števila napiši tudi z besedo, npr. 712 sedemsto dvanajst.

4. Reši nalogo v DZ, str. 30. Tukaj so E, D, S predstavljene s krogci. Zapiši število,
ga preberi in nariši krogce kjer jih še ni.
5. Najprej preberi razlago.
 2S 3D 4E = 200 + 30 + 4 = 234
Razlaga: V 2S je 200 kock, v 3D je 30 kock, v 4E so 4 kocke. Skupaj 234.
 5S 7D = 500 + 70 = 570
Razlaga: V 5S je 500 kock, v 7D je 70 kock. Skupaj 570.

 6S 9E = 600 + 9 = 609
Razlaga: V 6S je 600 kock, v 9E je 9 kock. Skupaj 609.
 7D 8E = 70 + 8 = 78
Razlaga: V 7D je 70 kock, v 8E je 8 kock. Skupaj 78.

6. V zvezek po zgornjem zgledu napiši račune.
9S 4D 8E =

4S 4E =

8D 1E =

7S 0D 5E =

3S 5D =

9S 3E =

7. Reši 2., 3., 4. nalogo v DZ, str. 31.
 Dodatna naloga:
Napiši nekoliko daljše račune.
3S 5D 1D 7E =300 + 50 + 10 + 7 = 367
4S 2D 2E 5E =

4D 2D 9E 5E =

5S 2S 7E 2E =

2S 1S 4D 3D =

SPOZNAVANJE OKOLJA
Danes boš pri spoznavanju okolja ponavljal/a učno snov o naši državi. Reševal/a
boš kviz. Vprašanja sem ti pripravila.
Navodila:
Vsak pravilni odgovor točkuj z eno točko. Odgovor, ki ni v celoti pravilen
točkuj s pol točke.
Preberi vprašanje.
Ustno odgovori.
Točkuj odgovor.
Pravilnost odgovorov preveri v učbeniku (od strani 52 do strani 55) .
Seštej točke.
Vprašanja:
1. Kako se imenuje glavno mesto Slovenije?
2. Kdo je predsednik naše države?
3. Kdaj je Slovenija postala samostojna država?
4. Koliko prebivalcev ima Slovenija?

5. Kateri je uradni jezik v Sloveniji?
6. Kako se imenuje slovenska himna? Kdo jo je napisal?
7. Kakšne barve je slovenska zastava?
8. Kako se imenuje denar, ki ga uporabljamo v Sloveniji?
9. Naštej simbole naše države.
10. Naštej sosednje države in njihova glavna mesta.
11. Katera država je severna soseda Slovenije, katera zahodna soseda, katera
vzhodna in katera južna soseda Slovenije?
12. Povej, kar veš o vsaki državi.
Dosegel/a si: _____ točk od možnih 12 točk. Ali si z rezultatom zadovoljen/a?
 Pobarvaj, koliko točk si dosegel.
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Če si zbral/a od 9 do 12 točk, si čestitaj. Dobro znaš.
Če si zbral/a od 6 do 8 točk je tvoje znanje dobro, vendar še utrjuj.
Če si zbral/a manj kot 6 točk, tvoje znanje še ni utrjeno. Ponovno preberi vse o
Sloveniji v učbeniku.
Rezultate kviza mi pošlji do torka.
 Dodatna naloga:
Lahko odgovoriš še na spodnja vprašanja, vendar točk ne štej h kvizu.









Na katerem kovancu je upodobljen najvišji vrh v Sloveniji?
Na katerem kovancu je upodobljen France Prešeren?
Kaj se je zgodilo s Slovenijo leta 2004?
Kaj delajo poslanci v parlamentu?
Katero denarno enoto uporablja največ držav?
Katero denarno enoto uporabljajo na Hrvaškem?
Kako se imenuje morje, ob katerem ležijo Slovenija, Italija in Hrvaška?
Glavno mesto katere države je bilo nekoč znano po pregovoru: Ko greš
na …. pusti trebuh zunaj?
 Glavno mesto katere države leži na sedmih gričih in je bilo v starih časih
eno najbolj mogočnih mest na svetu?

 Glavno mesto katere države sestavljata dve stari mesti, ki ležita vsako na
svojem bregu reke Donave?
 Del katere države sta bili v preteklosti Slovenija in Hrvaška?
 Njena zahodna soseda je Italija, severna soseda je Avstrija, vzhodna soseda
je Madžarska, južna pa Hrvaška. Za katero državo gre?
 Katera država je velika za dve Sloveniji?
 Katera država ima le nekaj več prebivalcev kot Avstrija?

SLOVENSKI JEZIK
1. Ponovi
Glasno preberi povedi in se dobro poslušaj.
Sosedov Tevž je plezal na ograjo.
Sosedova Manca je plezala na ograjo.
Blaž je pojedel ribo.
Blažka je pojedla ribo.
Janez je preskočil potok.
Neža je preskočila potok.
Zapomni si, da črko L izgovarjamo na dva načina, kot U in kot L.
2. Nova snov
Glasno preberi spodnje besede.
rokavica
lev
voziček
pav
veverica
lestev
vaza
lastovka
krava
ovca
Kako si izgovarjal/a obarvane črke?
Zapomni si, da tudi črko V izgovarjamo na dva načina, kot U in kot V.
3. Naloge:
 Še sam/a poišči nekaj primerov in jih glasno izgovori.
 V DZ na strani 51 glasno preberi uganki in ju reši. Pri branju pazi na
pravilni izgovor.
 Pri drugi nalogi glasno poimenuj sličice in obkroži tiste, pri katerih črko
V izgovorimo kot U (drugače kot napišemo). Besede vpiši še v križanko.
 Obrni DZ na stran 52. Besede iz križanke uporabi v 1. in 2. nalogi.

Pomoč pri reševanju 1. naloge.
V=V
veverica

V≠V
lastovka

 Glasno preberi besedilo pri 3. nalogi. Vzemi zvezek in vanj napiši naslov
VADIM BRANJE IN PISANJE.
Zapiši prvih pet povedi iz zgodbe tako, da v njej namesto male levinje
nastopa sinček levček.
 Dodatna naloga:
Lahko prepišeš celo zgodbo.
LIKOVNA UMETNOST
Pri glasbi si se včeraj učil/a ljudsko pesem o pomladi. Pesem govori o kukavici
in o drugih pticah. Danes boš ptico narisal/a.
Potrebuješ:
 List papirja v velikosti polovice risalnega lista.
 Navaden svinčnik ali črno barvico.
Pomembno:
 Risba mora zapolniti površino lista.
 Ptico lahko narišeš na veji.
V pomoč ti prilagam nekaj risb ptic.

Lep vikend ti želim. Pojdi na svež zrak, naberi si novih moči za prihodnji teden.
Tvoja učiteljica Vika

