
 

SREDA, 9. 12. 2020 

 

MAT 

Prepišite naslednje naloge v zvezek in jih rešite (VAJA; datum; navodil ni potrebno 

prepisovati, samo oštevilčite naloge): 

1. Na metru pokaži naslednje dolžine: 

 1 cm, 1 dm, 1 m, 100 cm, 30 cm, 5 dm, 64 cm, 8 dm, 8 cm, 2 m … 

 

2. V zvezek nariši: 

črno črto, dolgo 10 cm,  

zeleno črto, dolgo 5 cm,  

rjavo črto, dolgo 8 cm in  

rdečo črto, dolgo 2 cm. 

 

a) Kako dolgi sta črna in rdeča črta skupaj? Račun:  

b) Kako dolge so črna, zelena in rjava črta skupaj? Račun: 

c) Za koliko je rdeča črta krajša od črne črte? Račun: 

d) Za koliko je rjava črta daljša od zelene črte? Račun:  

 

3. Izračunaj. Pazi, da ne pozabiš na mersko enoto! 

30 m + 20 m = 

54 cm + 7 cm = 

40 dm + 8 dm = 

90 dm – 40 dm = 

85 cm – 4 cm = 

70 m – 5 m = 

 

 

 



FOTOGRAFIRAJ  ZAPIS  

V ZVEZKU IN POŠLJI. 

FOTOGRAFIRAJ  ZAPIS  

V ZVEZKU IN POŠLJI. 

4. Na sliki je prikazan del metra. Zapiši meritve na točki A, B in C.  Pazi na merske enote. 

 

 

 

A = _________ 

B = _________ = ___________ 

C = __________ = ___________ ____________ 

 

 

 

 

SLJ 

BERILO  str. 25 

Saša Vegri: PRIJATELJ 

- Večkrat preberite pesem. 

 

- Ustno odgovorite na vprašanja: 

1. Koliko kitic ima pesem? 

2. Koliko verzov ima vsaka kitica?  

3. Kaj je zate prijateljstvo? 

4. Kakšen je pravi prijatelj? 

5. Vsaka kitica govori o neki lastnosti, značilni za pravega prijatelja. Ugotovi, o 

kateri. 

 

- Nato v zvezek prepišite kitico, ki vam je najlepša.  

 



 

DRU 

Stavbe v naselju so lahko namenjene tudi drugim dejavnostim, ne le bivanju.  

Naštejte stavbe, ki niso namenjene bivanju. 

Katere poklice poznate? 

Kaj so po poklicu vaši starši? 

V zvezek za družboslovje naredite miselni vzorec in zapišite čim več poklicev. 

 

 

 

 

ŠPO  

 

Še malo plesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltNPQ5bAvyc 

ali 

https://www.youtube.com/watch?v=-UY9XZe4mvE 
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