
ČETRTEK– 9. 4. 2020 

 

MAT – PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10 

SLJ – VEZALKINE SANJE (BERILO, str.84-85) 

ŠPO – 5 X 5 

TJA 

 

MAT – PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10 ( U, str.131,132) 

     S številom 10 mi že znamo deliti in množiti. Dodamo oz. vzamemo 0. 

 

  2540 : 20 =                          poenostavimo tako,  

                                                                        da zadnji ničli črtamo: 

     2540 : 20 = 

     Torej ostane račun             254 : 2 = 

      

 Take račune že znamo deliti. Delimo na način, ki smo se ga naučili pri 

prejšnjih urah. 

 

5670 : 50 =                     prečrtamo 0 

5670 : 50 = 113    P:    113 . 50         ALI     113 . 5 

  17                                   5650                        565 

    2 ost.                         +     20                     +     2 

                                         5670                      5670 

Poglej še razlago v učbeniku, str.131, 132 (prepiši račune v zvezek in jih 
izračunaj) 
 
 
 
 

 



SLJ –VEZALKINE SANJE (berilo, str. 84-85) 

 

ŠPO – 5 X 5 
 
Telovadi po ponedeljkovi tabeli. 
 

 

V zvezek napiši naslov VEZALKINE SANJE. 

 

 Zapiši čim več besed, ki ti pridejo na misel ob besedi vezalke. 
 

 Pisateljica Polonca Kovač je napisala zgodbo z naslovom Vezalkine sanje. 
Danes si jo boš prebral v berilu, str.84-85. 
 

 Interpretativno branje 
      Zgodbo prebereš ali jo poslušaš  na www.radovednihpet. 

    Še enkrat tiho preberi zgodbo. V zvezek zapisuj besede, ki jih ne razumeš. 
Poskusi najti razlago v slovarju, na spletu, vprašaj starše, ali popoldan 
učiteljico v video konferenci. 

 

 Kaj se z vezalko zgodi na koncu? Kako se ob tem počuti? Zapiši v zvezek. 
 

                                                       INDIVIDUALIZACIJA, DIFERENCIACIJA 

Izberi si eno dejavnost: 

- Odgovori na vprašanja v berilu, str.85 (dejavnosti po branju).   ALI 
- Zapiši zgodbo iz medijske ustvarjalnice. 

 
 Ko se vezalka prebudi, sklene, da mora sanje zaupati svojemu 

najboljšemu prijatelju – dnevniku. Napiši list iz vezalkinega dnevnika, v 
katerem bo pripovedovala o svojih nenavadnih sanjah. 
 
ALI  
 

 Vezalka je z drugimi rezanci ponosno čakala, da jo skuhajo v juhi in da 
pride na porcelanast krožnik z zlatim robom. Napiši nadaljevanje zgodbe. 

http://www.radovednihpet/

