
TOREK – 31. 3. 2020 

MAT –DELJENJE Z OSTANKOM 

MAT – DELJENJE Z OSTANKOM 

DRU – MOJA POT V ŠOLO (U, str.70-71) 

DRU – PROMET NEKOČ IN DANES (U, str.72-73) 

GUM – PONAVLJANJE 

 

MAT – DELJENJE Z OSTANKOM  

Jutri te čaka najtežja snov v tem šolskem letu.  Da bo težav čim manj, bova danes ponovila oz.se naučila 

deljenje z ostankom. Vso razlago si poglej v priloženi projekciji DELJENJE Z OSTANKOM. Na vsaki strani 

klikni na zvočnik, ker sem ti sliko opremila z glasom. (razen Jasmin, ker nima interneta) 

   

   



 

Te račune napiši v zvezek in jih reši. 

 

DRU – MOJA POT V ŠOLO U str.70,71 

 Mi, udeleženci v prometu 
 Oglej si film z naslovom Varno v prometu. Film najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-

pet.si  

 

 Učbenik, str. 70    AKTIVNO BRANJE – beri v hoji po prostoru 

 

- Preberi besedilo pod naslovom Mi, udeleženci v prometu.  V zvezek odgovori na spodnja vprašanja v 
celih povedih!     Zapiši naslov       MOJA POT V ŠOLO 
 

     V kakšnih vlogah nastopaš v prometu? 

Kako poskrbiš za svojo varnost? 

Kako pravilno hodimo po pločniku? 

Kako moramo poskrbeti za svojo varnost ponoči ali v primeru slabe vidljivosti? 

Kako pravilno prečkamo cesto? 

Kdaj se lahko samostojno vključimo v promet s kolesom? 

Kako poskrbimo za svojo varnost v avtu? 

 Da bo pot v šolo bolj varna … 

 Učbenik, str. 71 

 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/


Preberi besedilo pod naslovom Da bo pot v šolo bolj varna …  

V kolikšni meri zate veljajo napisani nasveti?  

Oglej si fotografiji in preberi besedili ob njih. 

Preberi besedilo v oblačku pri Filipu. Kaj meniš o tem? Pogovori se s starši. 

Preden zapišeš današnjo snov v zvezek, naredi eno hitro stimulacijo. 

 

 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK:   zapiši pod odgovore, ki si jih napisal prej                            

 

Kot udeleženci v prometu smo dolžni sami poskrbeti za svojo varnost. Vsi udeleženci v prometu so dolžni 

upoštevati prometna pravila, prometne znake, oznake na cesti in semaforje. 

 

DRU – PROMET NEKOČ IN DANES U str.72,73 

Preberi si snov v učbeniku, str.72,73 in po svoje izpiši pomembne podatke. Lahko narediš tudi 

miselni vzorec. 

 

 

GUM – PONAVLJANJE 

Prepiši vprašanja v zvezek, odgovori in ponavljaj v gibanju. 

6. Kakšne takte poznamo? 

7. Kaj so note? 

8. Poimenuj note. 

9. Koliko traja četrtinka? 

10. Koliko traja polovinka? 

 

KONJSKI BRC Držiš se za rob mize in brcneš z eno nogo nazaj 
kot konj; to ponoviš večkrat; potem še druga 
noga. 


