
Sreda, 20. 5. 2020 

MAT: Pošiljam ti rešitve ponedeljkove matematične naloge. 

 

Vstavi znak <, > ali =. 

 

2 dag  > 3 g  4 dag 9 g  < 409 g 

5 kg > 6 g  359 dag = 3 kg 59 dag 

9 kg  > 90 dag  240 dag > 2 kg 5 dag 

7 dag < 71 g  4 008 kg  < 4 t 80 kg 

4 kg  > 363 g  23 g < 2 kg 2 dag 
 

 

 

 

Reši besedilno nalogo. 

 

Na šolskem testiranju so se tehtali Anej, Tio, Matej, Brin in Luka. Luka je 

njihove teže na nenavaden način zapisal v tabelo. 

 

Anej Tio Matej Brin Luka 

43 kg 70 dag 42 900 g  3 980 dag 51 kg 60 dag 4 530 dag 

43 700 g 42 900 g 39 800 g 51 600 g 45 300 g 

 

Kateri učenec je bil najtežji? Brin. 

Koliko sta tehtala najtežji in najlažji učenec 

skupaj? 91 400 g/91 kg 40 dag/9 140 dag. 

Koliko sta tehtala Brin in Luka skupaj?  

96 900 g/96 kg 90 dag/9 690 dag. 

Na tehtnici je pisalo »120 kg max«. Bi lahko 

Anej, Tio in Matej skupaj stopili na tehtnico? 

Svoje mnenje pojasni. 

 

Ne, saj je njihova skupna masa 126 kg 40 dag, 

kar presega dovoljeno maso 120 kg. Tehtnica bi se lahko pokvarila. 
 

 



Tvoja današnja naloga pa je: Ponovil/-a boš snov o geometriji. Ošili 

svinčnik in riši s svinčnikom! Riši v matematični zvezek. 

Nariši: 

- daljico lABl = 43 mm v poševni legi, 

 

- premico p v navpični legi, 

 

- poltrak t z izhodiščem v točki T v vodoravni legi. 

LUM (2 uri): Danes boš delal/-a kolaž. 

Kolaž (iz francoščine coller – lepiti) je umetniško delo in hkrati 

ime tehnike. Kolaž je narejen kot sestavljanka iz različnih 

materialov ter oblik. Kolaž lahko vključuje izrezke iz časopisov, 

razne trakove, delčke barvnih ali ročno izdelanih papirjev, 

fotografije in dele le teh; ti so prilepljeni na papir, platno ali 

drugo podlago. 

 

Ustvari nenavadno žival in ji daj ime. 

- Natrgaj koščke časopisnega papirja, jih s pomočjo čopiča namaži z 
lepilom (razredči ga z vodo, da se lažje maže) in površino risalnega 
lista ali A4 lista polepi. 

- Izrezuj različne dele živali in jih sestavljaj. Ko si z delom zadovoljen, 
jih nalepi. 

- Ko je delo končano, nenavadno žival poimenuj. 

 TIGROLETA 



ODS: »Pohvalim se« 

Spodaj imaš okvirček z nedokončanimi stavki. Tvoja naloga je, da stavke 

dokončaš. Stavki naj bodo pozitivni in naj se vežejo nate, tvoje lastnosti 

in sposobnosti. 

Če želiš, mi nalogo pošlji na moj mail dajana.cimesa@osnhr.si 

Me prav zanima, kaj si napisal/-a.       Nalogo napiši v zvezek za SLJ, 

lahko pa napišeš tudi na list ali pa s pomočjo računalnika. 

Dobra/-er sem v …  
Pogosto sem …  
Na meni mi je všeč …  
Sposobna/-en sem …  
Uspešna/-en sem …  
Znam …  
Danes izgledam …  
Sem …  
Ponosen/-a sem …  
Imam lepo/-e/-a …  
Pri meni mi je všeč …  
Trudim se …  
Verjamem … 
Ne bojim se …  
Ko mi kaj ne gre …  
Srečna/-en sem …   
Ne glede na vse …   
Želim si …   
Uživam, ko …  
Vem, da zmorem …  
Moja najboljša lastnost je … 
 
 

 

Za zaključek pa še: Potrebno se je znati tudi pohvaliti. Ljudje veliko 

hitreje najdemo svoje slabe točke kot pa pozitivne lastnosti. Pomembno 

je, kako gledamo sami nase, saj s tem vplivamo na to, kako nas vidijo 

tudi drugi. 
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SLJ: Danes boš malo ponovil/-a o SAMOSTALNIKU. Spodnje naloge 

prepiši v zvezek in jih reši. V navodilih za petek, boš lahko preveril/-a, če 

si imel/-a vse prav       

Poveži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med besedami podčrtaj samostalnike. 

 

slovenski, Slovenka, slikovit, slikam, srečen, sreča, voziti, voznik, 

petelin, čeprav, kapa, noč, oko, vesel, plesni, vrč, pisan, hiter, 

evkaliptus, ljubezen 

 

 

  

 

so besede, ki poimenujejo 

lastnost, vrsto in svojino. 

 

Samostalniki 

 

Pridevniki 
so besede, s katerimi 

poimenujemo bitja, stvari  

in pojme. 



Naslednje samostalnike razvrsti v preglednico. 

 

motor, tulipan, gozdar, sošolec, pes, macesen, bolečina, Špela, sreča, 

korenje, miza, kirurg, zadovoljstvo, svinčnik, pšenica, meč, prijateljstvo 

 

BITJE STVAR POJEM 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Katerega spola so samostalniki? 

 

noga – ___________________ poljub – _______________ 

okno – ___________________ bazen – _______________ 

toplina – _________________ trta – _________________ 

hrepenenje – ______________ torba – ________________ 

vrtalnik – _________________ dete – _________________ 
 

 

  



Dopolni preglednico. 

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

kolo   

 cvetlici  

  ljudje 

gospa   

 klopi  
 

 

 

Podčrtaj edninske samostalnike z rdečo, množinske pa z zeleno 

barvo. 

 

očala 

 

grablje kri sadje 

           mladina   vrata 

  sneg  

hlače 
veselje 

 škarje 

usta  mir  
 

 

 

 

 


