
SLJ 

SREDA, 6. 5. 2020  

Danes in tudi v petek boš ponavljal snov, ki jo že obvladaš. 

Naloge rešuj zbrano in ne hiti! Natančno preberi navodila. 

1. naloga: Ali obvladam lastna in občna imena? 
 
Prvič: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y5agqfz831e 
(DESNI KLIK NA MIŠKI IN ODPRI HIPERPOVEZAVO.) 
 
Drugič: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x51s8mz831d 

 

Ovrednoti se!  Obkroži ustrezen »obrazek«. Razpredelnica je spodaj. 
 

2. naloga: Iščem te, velika začetnica! 
Prvič: https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_VEL_ZACET/VZ_2.htm 
 
Drugič: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Stric_Martin/Stric_Martin1.htm 
 
Ovrednoti se!   

3. naloga: Izberi pravilni zapis. 
Prvič: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1zbvovrw1omib 
 
Drugič: https://learningapps.org/watch?v=ptvvke45518 
 
Ovrednoti se!   
 

4. Naloga: Velika ali mala začetnica. 
 
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/VelikaMalaWeb/ 
 
Ovrednoti se!   
 
SPODNJO RAZPREDELNICO FOTOGRAFIRAJ in jo pošlji na moj E-naslov: 
silva.plevnik@gmail.com 

           Rok za oddajo: DANES! SREDA, 6. 5. 2020. Ne zamujaj! 

 
 
 
 
 
 



 
 

VREDNOTENJE ZNANJA PRAVOPISA ZNAM 
NE ZNAM V 

CELOTI  
NE 

ZNAM 

1. Ali obvladam lastna in občna imena prvič? 
  

 

Ali obvladam lastna in občna imena drugič? 
  

 

2. Iščem te, velika začetnica, prvič. 
  

 

Iščem te, velika začetnica, drugič. 
  

 

3. Izberi pravilni zapis prvič. 
  

 

Izberi pravilni zapis drugič. 
  

 

4. Velika ali mala začetnica? 
  

 

OPOMBE: 

 

 

NAR 

Ponovimo 

Pozdravljeni učenci. Prišel je čas, da snov, ki smo jo obravnavali v času pouka na daljavo 
utrdimo. 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 114. 

 

Odgovori na vprašanja iz učbenika, in sicer: 

učbenik stran 115/2, 3, 4, 5, 6, 10, 12.  

Odgovore zapiši v zvezek in mi jih pošlji na e-mail do 7. 5. 2020. 

franja.murn@os-bostanj.si 

 



NŠP 

 
-        Sprehod v naravi. Vmes izvedi 5-10 minut teka.  
-        Gimnastične vaje (razgibaj roke, trup in noge) 
-        Ko se vrneš izvedi vaje (glej sliko). 

 

 

MAT 

                    MERIMO  PLOŠČINO 

 Učenci,  

tudi današnjo uro se bomo ukvarjali z enotami. 

V začetnem delu  temeljito   preglejte  rešitve nalog (merimo v litrih), ki ste jih reševali  v 
ponedeljek.  

A) REŠITVE NALOG PREDHODNJE URE: 

a) Rešitve ob slikah: 
lonec kozarec lonček igla sod 

l dl dl ml hl,  l 

 

b) Učbenik: 164/ 36 

a) 50 dl = 5l                                   25 dl  = 2,5l                          317 cl = 3,17 l       

      12 hl 3l  = 1203l                     4000  ml  = 4 l                     8,4 hl  = 840 l 

b) 7l  =70 dl                                  2l 4dl = 24 dl,                       340 cl= 34 dl 



   254 cl = 25,4 dl                         0,7l = 7 dl 

c) 600l = 6hl                                75 l= 0,75hl                           3 hl 27 l= 3,27l 

  564 l = 5,64hl                            457 dl = 0,457hl 

Učbenik: 164/ 37 

a) 27 ∙ 1,5 𝑙 = 40,5 𝑙 

Za piknik je nada kupila 40,5 litra soka. 

 

b) 40,5l = 405 dl              0,5 l= 5 dl 
 
405 dl : 5 dl= 81 

Kupiti bi morala 81 plastenk. 

Učbenik: 164/ 40 

3 ∙ 7,5 dl + 4 ∙ 15 dl + 5 ∙ 10dl  = 132,5 dl = 13,25 l 

V zaboju je 13, 25 litrov vina. 

 

B) OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI - Merimo ploščino- učbenik, stran 160 

a)  Za začetek obravnave nove učne snovi, naredi naslednjo vajo:  

    Izmeri dolžino in širino   svoje sobe ter izračunaj ploščino. Podatke zapiši v šolski zvezek. 

b)   Odpri učbenik  - stran 160 - MERIMO PLOŠČINO - preberi. 

 Izpiši enote za merjenje ploščine, ki jih že poznaš. 
 

 Izpiši enote, ki se uporabljajo za merjenje velikih ploščin ( npr. površina njive, 
travnika, gozda, golf igrišča, države…). 

 
 Nariši sliko, ki predstavlja pretvarjanje ene merske enote v drugo. 

 

 
 
 

c) Vaja: tudi ti izdelaj model kvadratnega metra, kvadratnega decimetra in kvadratnega 
centimetra. Pomagaj si s starimi časopisi, jih zlepi ter preveri  naslednje trditve: 



 
1m2 = 100 dm2           1 dm2 = 100 cm2                   1cm2= 100 mm2 
 

 Nalogo poslikaj in pošlji na moj  elektronski naslov. OBVEZNO!!! 
 
Potrudi se! 
 
 
                                                                                                  učiteljica Marijana 

                              

 

TJA 

  

1.     Potrebuješ telefon/tablico/računalnik ter zvezek in 

barvice/flomastre. Poglej si video in si naredi zapiske. (Naj te 

datum na videu ne zavede - če ne bi imeli v torek kulturnega dne, 

bi video delali na torek 5. 5.) 

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

2.     Dobro ponovi besedišče 

3.     Poslikaj zapiske in mi pošlji na e-mail naslov: 

sara.martinsek@os-bostanj.si 

 


