
ČETRTEK, 7. 5. 2020 

Živjo, smo že v drugi polovici tedna . Danes bomo pričeli z matematiko. 

 

MATEMATIKA : Računam z Lili in Binetom ( Vadnica za matematiko 2. del) 

Ponovili bomo računanje z dvomestnimi števili. V vadnici poišči naloge, ki jih še 

nisi rešil od strani 26 do 31 (nekaj nalog smo že rešili). Če se ti zdi preveč, 

nadaljuj z delom še jutri. 

 

SLOVENŠČINA : Veliki pisani črki Z, Ž 

Najprej si oglej, kako se piše ti dve črki:  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2DZOPS&pages=41&layout=single                                                 

(klikni na čebelico zgoraj in poišči črki z, ž) 

Postopek pisanja že poznaš od prej (če si pozabil, poglej v črtnem zvezku). Poleg 

pisanja črk napiši še naslednje besede s pisanimi črkami:                                      

Zala, Zoja, Zelenko, Zejnoska, Zagreb;                                                                   

Živa, Žiga, Žalec, Žagar, Žiri; 

Na koncu reši še stran 103 v DZO. 

 

Tako, glavni del nalog je za tabo  ! 

Ne pozabi, danes je na urniku še ANGLEŠČINA. 

Za konec nas čaka še ura športa, kjer se bomo sprostili in hkrati razmigali. 

 

ŠPORT 

Pridruži se modernemu plesu Minionov in »zamigaj«! 

Tu je povezava na ples: 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

 

Upam, da ti je bilo všeč. Če želiš, lahko rešiš še naloge na naslednji strani. 

Želim ti lep sončen dan! 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2DZOPS&pages=41&layout=single
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w


MATEMATIKA DOPOLNILNO Za tiste, ki želite. Naloga ni obvezna. Naloge ni 

potrebno oddati v pregled. 

NAVODILO. 

 

1. Pokaži tisti lik, ki ima pravilen rezultat. Račune in rezultate zapiši v karo zvezek. Če 

želiš, lahko like tudi prerišeš. Pri računanju si pomagaj s stotičnikom. 

 

18 – 8 = 

 

 

 

 

19 – 7 = 

 

 

 

 

27 + 5 = 

 

 

 

 
2. Reši besedilni nalogi. Preberi nalogi, zapiši račun in odgovor s celim stavkom. 

Oče je spekel 6 palačink, mama je spekla 4, Ana 4 in Klara 5 palačink. Koliko palačink 

smo napekli? 

Račun: 

Odgovor: 

 
 
V parku je bilo 20 ljudi. Nato jih je 8 odšlo. Koliko ljudi je še ostalo v parku? 

 

 
 

6 8 10 

11 12 13 

32 22 31 


