
 

 
 

PETEK, 22. 5. 2020 
 
SLJ: Utrjevanje velike začetnice 
 

Popravi napake, ki so se prikradle v besedilo.  

Nato besedilo s pisanimi črkami prepiši v zvezek. 

 

MOJI MAMI JE IME HELENA. PO POKLICU JE TERGOVKA. DELA V 

TERGOVINI MERCUR V NOVI GORICI. KO SE POZNO POPOLDNE 

VRNE DOMOV, JE ZELO UTRUJENA. KLJUB TEMU NAJDE ČAS TUDI 

ZAME IN MOJEGA BRATCA JURETA. Z MENOJ REŠUJE KRIŽANKE V 

REVIJI RAZVEDRILO, JURETU PA BERE REVIJO CICIBAN. OB 

PONEDELJKIH ZVEČER SKUPAJ GLEDAMO NANIZANKO NAŠA MALA 

KLINIKA. ZASE JI OSTANE LE MALO PROSTEGA ČASA, ZATO PRED 

SPANJEM RADA PREBERE KAKŠNO KNJIGO. NAJBOLJ VŠEČ JI JE 

BILA POD SVOBODNIM SONCEM, KI JO JE NAPISAL SLOVENSKI 

PISATELJ FINŽGAR. 



Rešitve učnega lista 

 
 
 
MAT: Pisno deljenje 
 
 
Utrdi svojo poštevanko z vsaj eno nalogo na tej spletni strani. 
https://interaktivne-
vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_3.html 
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Če je potrebno, še enkrat preglej posnetke z razlago pisnega deljenja. 
 
1. posnetek: Pisno deljenje brez prehoda 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4 
 
2. posnetek: Pisno deljenje s prehodom 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 
 
3. posnetek: Pisno deljenje z ostankom 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c 
 
Oglej si primere pisnega deljenja na strani 64. Prvi, drugi, tretji in četrti primer 
pisnega deljenja prepiši v zvezek. Zraven vsakega računa, zapiši tudi besedilo v 
okvirčku.  
 
Reši 1. nalogo (dva stolpca po izbiri) v učbeniku na strani 65. Rezultate nalog preveri 
z rešitvami.  
 
 
NIT: Od zbiralnika do pipe 
 
Preberi učbenik od strani 38 do 41.  
 
Ustno odgovori na naslednja vprašanja. 
 
Kje pride vodovod v hišo? 
Zakaj je ob priključku števec? 
Kam nato teče voda po vodovodni napeljavi? 
Kje se voda segreje? 
Kje v tej hiši uporabljajo samo mrzlo vodo? 
Kam vse je napeljana topla voda? 
Kam odteče onesnažena voda? 
 
 
Torej z vodovodom voda priteče v hišo in po kanalizaciji odteče iz hiše.  
 
Ali je tako tudi z vodo v sistemu centralne kurjave? 
Kakšna voda priteče v kotel? 
Kaj se tam zgodi? 
Kaj potiska toplo vodo do radiatorjev? 
Po kateri cevi priteče topla voda v radiator? 
Kaj se tam zgodi z vodo? 
Po kateri cevi odteče ohlajena voda? 
Kam odteče? 
Kaj ste ugotovili? Ali voda v sistemu centralne kurjave tudi priteče vanjo in nato 
odteče? 
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V centralni kurjavi voda kroži v sklenjenem krogu in pri tem prenaša toploto. 
 
Kam pa odteče deževnica, ki pade na streho hiše? 
Po čem odteče? 
Kje je na sliki cisterna? 
Kaj hranimo v njej? 
Kje hranimo plin, če se ogrevamo na plin? 
 
 
ŠPO: Krožna vadba 
 

 
 



GUM: Kviz 
 
1. Katero glasbilo najpogosteje najdemo v cerkvah? 
a) orgle 
b) kitaro 
c) klavir 
 
2. Kako imenujemo pevski glas s tujo besedo? 
a) vokal 
b) instrument 
c) largo 
 
3. Kako imenujemo glasbo, katere skladatelj je znan? 
a) ljudska glasba 
b) vokalna glasba 
c) umetna glasba 
 
4. Kako se imenuje gledališko delo, namenjeno plesu? 
a) opera 
b) drama 
c) balet 
 
5. Katero je eno od imen skladatelja Čajkovskega? 
a) Peter 
b) Janez 
c) Ivan 
 
6. Kako imenujemo umetnika, ki piše glasbo? 
a) pesnik 
b) slikar 
c) skladatelj 
 
7. Kako se imenuje ton, ki ga z roko nakažemo na čelu? 
a) SO 
b) DO 
c) RE 
 
 
Rešitve 
1a, 2a, 3c, 4c 5a, 6c, 7a 
 
 
 
 
DRU: Promet se je spreminjal 
 
Preberi učbenik na strani 84 in 85.  
 
 
 


