
Navodilo za četrtek, 14. 5. 2020 

Dobro jutro, dober dan, v novi delovni dan! 

Danes imaš na urniku matematiko, angleščino in šport. 

MATEMATIKA: Odštevam dvomestna števila 

Odpri zvezek, zapiši naslov in datum ter prepiši besedilni nalogi. 

• V knjigarni so imeli na zalogi 420 zvezkov. Prodali so 20 zvezkov. Koliko 

zvezkov še  lahko prodajo? 

 

R: 420 - 20 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.            ⎜⎜ (desetici prečrtamo) 

 

Račun izračunaj in zapiši odgovor.  (400) 

 

• Trenutno imajo v knjigarni 250 zvezkov. Koliko zvezkov jim še ostane, če 

prodajo 40 zvezkov? 

 

R: 250 - 40 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.      ⎜⎜⎜⎜⎜ (4 desetice prečrtamo) 

 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. (210) 

 

536- 25=                                  476-26=                                186-42= 

298- 43=                                  768- 35=                               469-56= 

  

 

- Reši še spodnje naloge. Zapiši samo račun in odgovor. 

 

1. Simon je imel 370 evrov. Kupil si je rolko, ki je stala 40 evrov. Koliko 

denarja je ostalo Simonu? 

2. V cvetličarni so prodali 80 vrtnic. Na začetku so imeli 190 vrtnic. Koliko 

vrtnic še lahko prodajo? 

3. Anka in Bojana zbirata sličice. Skupaj imata že 150 sličic. Koliko sličic 

ima Bojana, če je Ankinih 40 sličic? 

 

• SDZ 3, str. 38, 39   

Samostojno reši naloge v DZ. 

Ko končaš, reši še interaktivno nalogo. 



ŠPORT: – vodenje žoge  

 S pomočjo žoge najprej ogrej svoje telo od glave do pet. Nekaj idej za vodenje 

žoge, dodaj še svoje vaje.  

1. Vodi žogo na mestu pred seboj, ob strani; hitro, počasi; z desno in levo roko. 

2. Vodi žogo visoko, v višini pasu, čim niže; prehajaj iz enega načina v drugega. 

3. Vodi žogo, ne da bi jo pri tem gledal. Poskusi voditi miže. 

 4. Vrzi žogo v tla, da bo odskočila čim više in jo ujemi.  

5. Stoj na mestu v razkoračni stoji. Vodi žogo okrog sebe. 

 6. Poskusi žogo voditi med ovirami. 

 


