
SREDA, 13. 5. 2020 

Primer:    97 – 43 =  

                        

 Računamo: 3E plus koliko mi manjka do 7E.  4E 

                      4D plus koliko mi manjka do 9D. 5D 

                      Ali     3  + ___ = 7 

                                4  + ___ = 9 

Izračunaj ustno. 

 D E   D E   D E   D E   D E 
 8 5  7 6  5 8  9 7  5 5 

- 4 3 - 2 3 - 4 5 - 6 1 - 2 4 

               
 

245  -  123 = 122 

Računamo: 3E  plus koliko mi manjka do 5E.   2E 

                      2D plus koliko mi manjka do 4D.   2D 

                      1S  plus koliko mi manjka do 2S.   1S 

 Ali                 3  +  ___ = 5 
                      2   +  ___ = 4 

1 + ___ = 2 
 

Prepiši v zvezek. Naslov smo napisali že včeraj (Pisno odštevamo). 

Na enak način izračunaj in prepiši v zvezek še naslednje račune: 

456  -  123 =                         864   -   321 =                        937   -   126 = 

 D E 
 9 7 
- 4 3 
 5 4 

 S D E 
 2 4 5 
- 1 2 3 
 1 2 2 



3.    V DZ na strani 62 reši 1.,2. in 3. nalogo. Na strani 63 pa reši še 5., 6. in 7. 

nalogo.     

Razmisli in ustno odgovori. 

o Katero prevozno sredstvo izbereš, če greš v bližnjo trgovino po kruh?  

o Kako prihajaš v šolo ali odhajaš domov? 

o Katere opravke lahko opraviš peš? 

o Ali je bolj obremenjujoče za okolje 5 ljudi, vsak v svojem avtomobilu ali 

vseh 5 v enem, če imajo isto pot?  

Promet močno onesnažuje okolje, zato je prav, da vsak po svojih močeh 

prispeva k izboljšanju. 

Kako lahko pomagamo? 

Uporabljamo javna prevozna sredstva, veliko hodimo peš, v avtomobilu se ne 

vozimo sami… 

V učbeniku na strani 58 in 59 preberi vse o prometu. 

V zvezek preriši miselni vzorec. Poleg lahko kaj nalepiš ali narišeš. 

 

   

     



1. Včeraj smo utrjevali vrste povedi. Tudi danes boš reševal/a podobne naloge.  

• V DZ na strani 59 boš iz danih besed najprej sestavil/a pripovedno poved 

ter eno ali več vprašalnih povedi. 

2. Vrste povedi utrjuj še na spodnji povezavi. 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_Koncna_locila/Koncna_locila.htm 
                                             

Tudi danes ogrevanje začenjamo s črkami. Tokrat naj bodo vaje sestavljene iz 

tvojega imena in/ali priimka. 

 

Naredi še nekaj vaj za moč. Če ti je kakšna vaja pretežka, jo izpusti. 

1. V položaju ostani 10 sekund. 

2. V položaju ostani 5 sekund na vsaki strani. 

3. V položaju ostani 5 sekund na vsaki strani. 

4. Naredi 5 ponovitev na vsako stran. 

5. V položaju ostani 10 sekund. 

6. V položaju ostani 5 sekund z dvignjeno desno in nato še z dvignjeno levo 

nogo. 

7., 8. Naredi 10 ponovitev z vsako nogo. 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_Koncna_locila/Koncna_locila.htm


 

Na koncu naredi še predklon trupa in izteg komolcev nad glavo (s težko žogo). 

Vaja zahteva primerno dobro koordinacijo, ravnotežje in moč. Namesto 

ravnotežne polžoge lahko uporabiš tudi ravnotežno desko ali pa vajo izvedeš na 

tleh. Namesto težke žoge lahko uporabiš tudi utež ali pa težjo knjigo. 

1. Primi težko žogo in nato previdno stopi na ravnotežno polžogo ali pa vajo 

izvedi na tleh. Vzpostavi ravnotežni položaj na eni nogi, druga je pokrčena v 

kolenu, žogo drži v liniji prsi (začetni položaj). 

2. Spusti se v predklon, roke iztegni, prav tako iztegni drugo nogo. 

3. Zravnaj se (začetni položaj). 

4. Roke iztegni nad glavo. 

5. Upogni komolce in spusti težko žogo za glavo. 

6. Iztegni komolce in težko žogo ponovno dvigni nad glavo. 

7. Vrni se v začetni položaj in nadaljuj. 

Naredi tri ponovite z eno nogo in nato še tri ponovitve z drugo nogo. 



 

 

UTRJEVANJE PRED PISNIM OCENJEVANJEM 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Ker nas naslednji teden v šoli čaka test, bo današnja ura namenjena utrjevanju. Preverjanje, ki je 

bilo zelo podobno prihajajoči kontrolni, smo že reševali, vendar je dobro, da še utrjujemo.     

Naloge lahko rešiš kar v zvezek.    

 

1. Preberi in zapiši s številko. 

Seventy-seven = 

Fifty-nine= 

Fifteen=  

Thirteen= 

Ninety-one= 

 

2. Preberi besede in v zvezek nariši ustrezno sličico ali dopiši slovenski prevod.  

Head 

Frog 

Car 

Eyes 

Church 

Chicken 



 

3. Preberi opis živali in zapiši, katera žival izmed ponujenih je opisana. 

 

TIGER, OPICA, KAČA, SLON, PTICA 

              It is big. It has got big teeth. It has got orange and black fur. It has got long tail and big claws. 

             It likes meat. It doesn't like fruit and vegetables.  

 

4. Dokončaj stavke (pomagaš si lahko z besedami v zvezku).  

MY NAME IS _________________. I'M ________ YEARS OLD. 

MY DREAM JOB IS ______________________. MY FAVOURITE FOOD IS ________________. 

 

5. Preberi in nariši ali dopiši slovenski prevod.  

Big brown eyes. 

Small green ears. 

Big pink mouth. 

Big purple teeth. 

Long gray hair.  

 


