
Četrtek, 14. 5. 2020 
MAT:  ODŠTEVAMO DE – DE = DE 

Danes bomo računali na krajši način. 

NE POZABI!!!   

Kako izračunam račun   

56 – 34 =  22 

   30       4 

 

Račune zapiši v zvezek in izračunaj:  

76 – 43 = 

59 – 28 = 

67 – 51 = 

75 – 62 = 

89 – 71 = 

94 – 42 = 

 

Sedaj pa odpri DZ na strani 11 in reši naloge, ki so ti še ostale. Nato pa 

reši še na strani 12/9.,10. nalogo.  

SLJ: Spoznali smo, preverim svoje znanje  -DZ 60, 61 
 
Ponovimo: 
Oglej si prvi modri krog  v DZ 60.  
O čem se pogovarjata deklica in Bine? 
 
Lahko se igraš igrico, ki jo že poznaš: Ugani, na koga mislim 

KO RAČUNAMO, GLASNO GOVORIMO. »Pod 

odštevancem naredimo dve črtici (nogici). 

Odštevanec razdelimo na D in E. Na prvo črtico, 

nogico zapišemo 30, na drugo 4. Nato najprej v 

mislih izračunamo  56 –30 = 26. Nato  od 26 
odštejemo  4. Zapišemo rezultat. 

 

Vsak račun posebej izračunaj 

tako kot smo se naučili. Govori 

na glas, ne pozabi na nogice in 

nato zapiši rezultat. 



Staršem opisuj določeno osebo, ki jo poznajo (babico, dedka, teto, …. ). 

Ugotoviti morajo, koga imaš v mislih. Lahko pa igro tudi obrneš – starši 

opisujejo in ti ugibaš. 

 

Oglej si drugi modri krog: nadpomenke, podpomenke 

Dopolni: 

miza stol omara postelja 

                            P  __  __  __  Š  __   __  __ 
 

 

 

zelje peteršilj solata cvetača 

                           __  __  __  __  N  J  __  __  __ 

 
 

 

tulipan    

                                    C   V   E   T   J  E 
 

 

  skuta   

                                M  L  E  Č  N  I     I  Z  D  E  L  K  I 
 

 

 

Sedaj pa preveri svoje znanje.  

 

Oglej si naloge v DZ 61.  

- Natančno preberi navodilo in besedilo. 

- Odgovore podčrtaj v besedilu (s šablono in barvico). 

- Ustno odgovori v celih povedih na vsa vprašanja. 

- Odgovore zapiši v Š zvezek. (Lahko napišeš samo 6 odgovorov.) 

- Pazi na pravilen in lep zapis.  

 

Zapis v Š zvezku:  

 

                             Preverim svoje znanje 

                                        DZ 61 

                                     Odgovori 

 

(Pošlji mi rešeno nalogo.) 

Oceni svoje delo - nalepi čebelčka. 
 



LUM: Arhitektura: OBLIKOVANJE V TRIDIMENZIONALNEM 

PROSTORU – oblikovanje notranjega prostora  

 

Iz katerih gradbenih materialov lahko gradimo stavbe? Stavbe so iz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

lesa, kovine, opeke, kamna, stekla. 
 
Arhitektura je določena z zunanjim in notranjim prostorom.  
Vilo Čira-Čara smo že naredili (to je bil zunanji prostor). 
 

 Izdelali bomo notranji prostor – izberi eno možnost – kuhinjo, dnevno 
sobo, otroško sobo, spalnico,… 
 

 Potrebuješ škatlo od čevljev (ali kaj podobnega). V škatli oblikuj notranji 
prostor tako, da vanjo iz papirnatih gradiv nalepiš posamezne elemente. 
 

 

 Spodnja slika ti naj bo v pomoč. Na sliki so štirje prostori. Ti izdelaj le 
enega!  



 
 


