
SREDA, 22. 4. 2020 

MAT Množenje in deljenje z 10, s 100 in 1000 
TJA Looking for a hat 

NIT Analiza preverjanja, poprava 
SLJ Samostalnik - preverjanje 

LUM Cvetoče drevo – poljubna tehnika 
N2N-2 Utrjevanje znanja 

 

MAT: Množenje in deljenje z 10, s 100 in 1000 

Natančno preberite razlago v učbeniku, stran 82. Vzemite karo zvezek in prepišite spodnje 

besedilo ter izračunajte račune. 

 
MNOŽENJE IN DELJENJE Z 10, S 100 IN 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadar množimo z večkratniki števil 10 (100 ali 1000), ničle najprej pokrijemo, potem 
množimo in nato ničle rezultatu dopišemo. 
 

Kadar delimo z večkratniki števil 10 (100 ali 1000), pri deljencu prečrtamo toliko ničel, 
kolikor jih ima delitelj.  
 
  3 ∙ 10 =   30                        3 ∙ 100 =   300                                 3 ∙ 1000 =   3000 
17 ∙ 10 = 170                     17 ∙ 100 = 1700                                17 ∙ 1000 = 17000 
  4 ∙ 10 = __                           4 ∙ 100 = ___                                    4 ∙ 1000 = ____ 
24 ∙ 10 = __                          24 ∙ 100 = ___                                  24 ∙ 1000 = ____    
 
  60 : 10 = 6                   600 : 100 = 6              6000: 1000 = 6                6000 : 100 = 60 
620 : 10 = 62               6200 : 100 = 62          62000: 1000 = 62           62000 : 100 = 620 
  50 : 10 = ___               500 : 100 = ___          5000 : 1000 = ___           5000 : 100 = ___ 
510 : 10 = ___            5100 : 100 = ___         51000 : 1000 = ___        51000 : 100 = ___ 
 
Rešite nalogo v U/83. 

 



 
TJA: 
 
Dragi učenci! 

 

Nazadnje ste reševali preverjanje. Analizo preverjanja znanja bom v roku enega tedna posredovala 

vsakemu posebej.  

 

 Danes boste naredili nalogo na strani 68 v učbeniku.  

 V zvezek napiši naslov Looking for a hat (Iskanje klobuka).  

 Oglej si spodnje slike in jih oštevilči od 1 do 8, tako da bo dogajanje na slikah v pravilnem vrstnem 

redu. (Naredi to najprej po svoji presoji brez poslušanja.) 

 

 
 

 Prepiši povedi v nalogi 2 na isti strani, nato pa poslušaj posnetek v e-učbeniku in povedi oštevilči 

glede na posnetek. Če ne moreš poslušati posnetka povedi prepiši in jih oštevilči po vrstnem redu, 

kakršen misliš, da je pravi.  

 Nato primerjaj slike in povedi. Poglej, če se oštevilčene povedi ujemajo s slikami. 

 

 Reši kviz na strani 69 v učbeniku. V zvezek napiši naslov Quiz time in prepiši vprašanja in samo 

pravilne odgovore. Odgovore, ki niso pravilni, ne rabiš prepisovati v zvezek. Naredi vse razen primera 

5. Če ga veš, pa seveda lahko tudi ta primer narediš.   

 

Še rešitve od zadnjič: 
DZ, str. 66, nal. 1: 2 No, there isn't.  3 Yes, there are.  4 Yes, there is.  5 Yes, there are.  6 No, there aren't. 

DZ, str., 66, nal. 1: old bottles – new glass; old fridge – new metal;  apple core (ogrizek) – compost (kompost) 

DZ str. 67, nal. 1:FOOD: eggshell (jajčna lupina), apple core (ogrizek jabolka); METAL: fork (vilice), tin (pločevinka); 

GLASS: mirror, bottle; PAPER: magazine, birthday card 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIT: Analiza preverjanja 
 
Popravljen list preizkusa NIT bom poslala staršem na e-pošto skupaj z listom preverjanja za 
slovenščino. Nalepite ga v zvezek NIT in napišite popravo. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



SLJ: Preverjanje znanja 

Do 9. ure bom staršem poslala liste z nalogami za preverjanje. Prosim, da dosledno 

upoštevate navodila na njih, saj če nekdo list z nalogami natisne, drugi pa naloge prepisuje, 

časovni pogoji za reševanje niso pri vseh enaki.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUM: Cvetoče drevo 

Pomad je že veselo pokukala skozi naša okna. Češnje so odcvetele, jablane pa se ravno 

sedaj oblačijo v bela oblačila. Prilagam pesem, ki smo se jo včasih učili pri slovenščini. 

Verjetno jo znajo tudi še vaše babice. Vprašajte jih. Lahko se jo naučite tudi sami. 

Lojze Krakar 
Češnja v belem 
 
Spet se v našem vrtu 
češnja preoblači. 
Z dežjem se umiva, 
z vetrom se krtači. 
 
A pomlad ji takšno 
lepo krilo šiva, 
da je prav zaresno 
hčerka nevoščljiva. 
 
Kdo je, se sprašuje, 
dal ji tole krilo? 
Kje so zanj kupili 
takšno lepo svilo? 
 
Ali se je sama 
naučila tkati? 
Ali pa nemara 
so doma bogati? 
 

Gleda in modruje: 
Vem, pomlad je mama!                       
Tudi moja včasih 
zame šiva sama. 
 
Ampak kdo je očka? 
Očka? Tam v sinjini 
nad gorami, sonce     
žvenketa s cekini … 

 
 

Vaša današnja naloga je, da v zvezek NIT, na novo stran, napišete naslov pesmi, avtorja in 

prepišete prvo kitico. Pod zapis pa v poljubni tehniki narišete kar najlepše cvetoče drevo, ki 

mora biti veliko vsaj pol strani. Lahko ga narišete s svinčnikom, barvicami, naredite 

lepljenko iz barvnih listov revij ...  Narejeno mora biti lično, s podrobnostmi in ne »na hitro«. 

Na njem je lahko tudi kakšna čebelica. 

Cvetoče drevo namenimo naši ubogi Zemlji, ki danes praznuje svoj dan. Zakaj ubogi? Ker jo 

premalo cenimo, preveč izkoriščamo njena bogastva, premalo skrbimo za njeno čistočo in 

preveč za svoje udobje. 

22. april se kot dan Zemlje na svetovni ravni letos praznuje že 50. leto zapored. Glavna tema 

letošnjega dneva Zemlje so podnebni ukrepi. Jaz pa vam posredujem video o škodljivosti 

odpadkov za naš planet: 

https://www.youtube.com/watch?v=5BNHeQP3i9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=5BNHeQP3i9Y


N2N-2: 

Hallo! Wie geht’s?  

 

Najprej si oglejmo rešitve zadnje naloge: 

 

1. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. 

 

2. Du fährst mit der S-Bahn zur Schule. 

 

3. Bastian fährt mit dem Moped zur Schule. 

 

4. Beate fährt mit dem Bus zur Schule. 

 

5. Meine Freundin und ich fahren mit dem Auto zur Schule. 

 

Danes vam posredujem nekaj povezav za utrjevanje besedišča na temo pohištva, prostorov v hiši, prevoznih 

sredstev.  

Predlagam, da vsaki temi namenite vsaj 10 minut, lahko pa jasno tudi več. 

1) Prostori v hiši: https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/zimmer_mobel.html  

2) Pohištvo: https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/zimmer_mobel_2.html 

3) Prevozna sredstva: https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/verkehrsmittel.html 

 

Jutri za vas pripravim spletno preverjanje znanja, da boste pokazali, kaj ste se naučili v zadnjem mesecu. Poleg 

tem, ki ste jih vadili na zgornjih povezavah, bomo preverili tudi stavbe v mestu in kaj se tam počne. 

 

Bis morgen! 
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