
Navodilo za delo za ponedeljek, 20. 4. 2020 

Pozdravljeni v novi delovni teden. Z dobro voljo in prizadevnostjo se lotite novih nalog. 

Danes bodo na urniku slovenščina, matematika in šport. 

SLJ: Šolski jedilnik, SDZ, strani 58, 59 in interaktivne naloge. 

ŠOLSKI JEDILNIK – izpeljava pridevnika iz samostalnika za snovnost 

• Iz česa je kaj? 

Kateri sladoled imate radi? Po čem poimenujemo vrsto sladoleda, npr. jagodni sladoled, 

limonin sladoled, vaniljev sladoled, čokoladni sladoled, jogurtov sladoled?   

Povzamemo: Vrste sladoleda poimenujemo po 

-  sadju, ki mu je dodano, npr. jagode, limone, pistacije, vanilja. 

-  snoveh, ki so mu dodane: čokolada, jogurt, mleko. 

Povejte, iz česa je, npr. marelični sok, marelična marmelada, marelični cmok, marelični 

jogurt, marelični biskvit.  

• SDZ 2, str. 58 

- Oglejte si besedilo Šolski jedilnik. 

Odgovorite (ustno) na vprašanja. 

Ali ima besedilo Šolski jedilnik enako obliko zapisa kot ostala besedila v samostojnem 

delovnem zvezku? V čem se razlikuje?  

Kaj pomeni beseda jedilnik? Kje imajo jedilnike? Ali poznate jedilnik vaše šolske kuhinje? 

Kje je pritrjen? Kdaj ga berete? Ali preberete jedilnik za cel teden? Kaj poiščete na 

jedilniku?  

- Poiščete podatke v besedilu. 

Za koliko dni je napisan šolski jedilnik? Katera obroka sta napisana na jedilniku? Kaj je 

napisano poleg dneva?  

Kaj bodo malicali šolarji v torek? 

Katera juha je na jedilniku v sredo? Iz katere zelenjave je narejena?  

Kateri dan imajo šolarji za malico borovničev jogurt? Iz česa je borovničev jogurt?  

Iz česa pa je zeljnata solata? Kdaj je na jedilniku?  

Kdaj je za kosilo gobova juha? Iz česa je gobova juha? 

Kateri dan je na jedilniku ovseni kruh? Iz česa je ovseni kruh? 

• Igra: Prav, ni prav 

 Navodilo: Preberite povedi. Če bo poved pravilna, pobarvaj zeleni krožec. Če je poved 

neustrezno zapisana, pobarvaj rdeči krožec. Neustrezno zapisano poved boste spremenili v 

pravilno. 



Primeri povedi: 

Jedel sem solato iz paradižnika. 

Babica zelo rada pije lipov čaj. 

Moja prijateljica Vesna pogosto pije sok iz breskev.  

V pekarni je zmanjkalo kruha iz koruze. 

Sosedov pes Muri je skočil čez ograjo iz lesa.  

Pozimi si nataknem volnene rokavice. 

• SDZ 2, str. 58, 59 

1., 2., 3., 4. naloga 

Oglejte si naloge. 

Preberite navodila. 

Samostojno rešite naloge. 

• Dodatno delo: Rešijo učni list – priloga. 

 

Vaja za utrjevanje: SDZ 2, str. 59, Ponovim – velika začetnica. 

 

MATEMATIKA: PRIŠTEVAM ENICE 

• Napiši naslov v MAT zvezek, prepiši nalogo in kar piše pod njo. 
- Manja ima 100 znamk. Teta ji podari 3 znamke. Koliko znamk ima Manja sedaj? 

R: 100 + 3 = __ 

Predstavimo ga s sliko.    •••    

Opomba:  je simbol za stotično ploščo. 

Račun izračunaj in napiši odgovor. 

- Luka ima prihranjenih 200 evrov. Mama mu jih podari še 8. Koliko evrov ima Luka? 

R: 200 + 8 = ___ 

Predstavimo ga s sliko:      ••••••••   

Račun izračunaj in napiši odgovor. 

- Manja še vedno zbira znamke. Sedaj jih ima že 140. Teta ji tokrat prinese 5 novih znamk.  Koliko 

znamk že ima? 

R: 140 + 5 = __ 

Predstavimo ga grafično.   ••••• 

Račun izračunaj in napiši odgovor. 



• Zapiši in reši še naslednje račune. 
800 + 4 = __                 5 + 200 = __                   760 + 9 = __                                          2 + 240 = __  

 

- Manja ima 145 znamk. Uspelo ji je dobiti še 2 novi znamki. Koliko znamk ima? 
R: 145 + 2 = __ 

Predstavimo ga grafično. •••••   •• 

Račun izračunaj in napiši v zvezek. 

• Prištevanje enic s prehodom desetice 
- V tovarni so v ponedeljek izdelali 356 gum. V torek so izdelali 4 gume več kot v ponedeljek. Koliko 

gum so izdelali v torek? 

R: 356 + 4 = __ 

Ker je ravno 10 enic jih združimo v 1 desetico. Tako dobimo 0 E , D pa se za eno povečajo. Torej je 

rezultat? (360) 

Predstavimo ga grafično.   ••••••   •••• 

Račun izračunaj in napiši v zvezek. 

- V sredo so v tovarni izdelali 6 gum več kot v ponedeljek. Koliko gum so izdelali v sredo? 

Zapišemo račun: 356 + 6 = __ 

Ali si ugotovil, da je 12 enic 1 desetica in 2 enici. 

Račun predstavimo grafično.    ••••••   •••••• 

Račun izračunaj in ga zapiši v zvezek. Ne pozabi povečati desetice. (362) 

Upam, da si ugotovil, da si računal znotraj ene stotice. Če te trimestno število še moti, si stotice 

pokrij in računaj v zadnjem primeru takole:  

3 si pokrijem in rečem 56+6= 62    To pa že znaš, a ne?  

Sedaj pa utrjuj novo snov z nalogami v DZ. 

• SDZ 3, str. 29, 30, 31  
 
V kolikor si imel danes pri reševanju težave, se nemudoma obrni na učiteljico preko elektronske 
pošte. 

 


