
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

Pozdravljeni, učenci! 

Začel se je nov delovni teden. V naslednjem tednu pa upam, da se že vidimo v 

šoli. Do takrat pridno rešujte naloge in se imejte lepo. 

                                                                                           učiteljica Vlasta 

MATEMATIKA 

1. Ponovimo: ODŠTEVAMO STOTICE, DESETICE IN ENICE 

Ustno odštej naslednje račune:   

600 – 300 = ___      497 – 200 = ___    950 – 30 = ___  759 – 7 = ____ 

970 – 400 = ____    590 – 40 = ___      939 – 8 = ____  890 – 80 = ___ 

2. Poglej si še dva primera odštevanja S, D in E od trimestnih števil. 

                                                            

     450 – 120 = 330 

    Razlaga: 450 – 100 = 350 

                    350 – 20 = 330 

                                            

543 – 320 = 223 

Razlaga: 543 – 300 = 243 

                243 – 20 = 223 



3. V zvezek napiši VAJA, prepiši račune in jih izračunaj. 

990 – 370 = ___     790 – 180 = ___    657 – 220 = ___   882 – 520 = ___ 

850 – 230 = ____   650 – 440 = ____   554 – 310 = ___  469 – 160 = ___ 

4. Reši naloge v IKSU na strani 92. 

 

SLOVENSKI JEZIK 

1. Tiho preberi besedilo. 

 



Obvestilo! 

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

20. 5. 2020 bomo pisali test pri 

angleščini za oceno. Struktura bo 

enaka kot pri preverjanju, ki so ga 

učenci že reševali. Ocenjevalo se bo 

branje in razumevanje prebranih 

besed ter enostavnih stavkov/povedi, 

ki smo jih spoznali tekom šolskega 

leta. 

2. Preberi spodnje trditve. Ustno odgovori, ali trditev drži ali ne drži. 

 Izraz leteča cigara izvira iz sledi dima, ki ostane na nebu.                

 Potniki so morali biti med vožnjo ves čas pripeti na svojih sedežih. 

 Potniki so lahko opazovali pokrajino skozi odprta okna. 

 Cepelini so bili hitrejši od ladij, zato so bili priljubljeni med potniki. 

 Zlata doba cepelina pomeni obdobje, ko so jih izdelovali iz zlata. 

3. V pisanko napiši naslov CEPELIN Pisno odgovori na vprašanja v celih 

povedih. 

 Kateri sta bistveni razliki med cepelini nekoč in danes? 

 Zakaj lahko cepelin ostane v zraku? 

 So današnji cepelini hitrejši od letal? 

 So sodobna potniška letala večja od današnjega cepelina? 

*DODATNA NALOGA: 

Iz besedila izpiši deset besed, ki se ti zdijo najbolj pomembne. Z njimi poskušaj 

ustno obnoviti besedilo. 

 

 

ANGLEŠČINA  

 

POKLICI 

Dragi učenec, draga učenka! 

Današnja ura bo namenjena utrjevanju poklicev, ki si se 

jih naučil v predhodnih urah.  

 

1. Ob sličicah v zvezku ponovi poklice. 

 

2. Na spodnji povezavi poslušaj angleško pesmico za 

ponovitev poklicev. 

JOB SONG FOR KIDS: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c


3. Oglej si spodnji posnetek, kjer otroci govorijo o tem, kaj bi radi postali, ko odrastejo. 

 

When I grow up: https://www.youtube.com/watch?v=j4S8LnHZuuE 

 
4. Kaj bi pa ti rad postal, ko odrasteš?  

 

V zvezek zapiši lep naslov: MY DREAM JOB (moj sanjski poklic). 

 

Prepiši spodnji stavek in na črtico dopiši poklic, ki bi ga najraje opravljal. 

             My dream job is ____________ .     (moj sanjski poklic je) 

Ko ga zapišeš, še ilustriraj sebe v tem poklicu: oblačila, pripomočke, ki jih potrebuješ za delo in kraj, 

kjer delaš (bolnišnica, šola, trgovina …). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4S8LnHZuuE

