
NAVODILA ZA ČETRTEK, 16.4.  

Pozdravljen, tretješolec, tretješolka! 

Kaj si ugotovil, ko si s pomočjo danih rešitev preveril svoje rešene naloge od prejšnjih ur?  

Če si imel napake, obvezno v zvezek napiši popravo. 

Če je bilo napak precej, pa boš imel možnost z novimi nalogami uriti znanje. 

Čestitam ti za uspešno rešene naloge. 

 

Danes imaš na urniku MAT, ŠPO in TJA. Navodila za delo za TJA, bo objavila učiteljica 

Katarina. 

 

MAT: Glej navodila s priloženega lista. Veliko zbranosti pri reševanju ti želim. 

Nekaj nalog boš lahko rešil tudi ustno preko video srečanja, ki bo ob 16. uri – povezavo še 

dobiš. 

 

ŠPO: Pripravi si poligon v bližnji naravi. Povabi še koga od domačih. 

 

Tvoja učiteljica. 

 

 

 

MATEMATIKA 

1. Ponovimo: ŠTEJEMO DO 1000 

Od 100 naprej štejemo enako kot pri štetju do 100, le da na začetku dodamo 

stotico. Ko preštejemo do 99, sledi naslednja stotica. 

Primer: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, ………………………………………….. 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, …………………………………………199, 

200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, …………………………………………299, 

300, 

301, 302, 303, 304, 305, 306, …………………………………………399, 

400, 

 Ko preštejemo do 999, sledi tisoč.

901, 902, 903, 904, 905, 906, ………………………………………….999, 

1000 

 

 



2. V zvezek napiši naslov: ŠTEJEMO DO 1000 

 Štej in napiši števila od 479 do 492.

 Štej in napiši števila od 742 do 729.

 Primer zapisa (med števili piši vejice): 869, 870, 871, 872, …

 



3. Danes bomo seštevali stotice. V zvezek napiši naslov SEŠTEVAMO 

STOTICE. 

 Napiši račune. Denarja ti ni potrebno risati. Ne pozabi zraven 

napisati €. Primer: 100 € + 100 € = 200 €.

Lahko si pomagaš tako: 1 + 1 = 2 100 + 100 = 200 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  +  =    

 

  +  =    



 

 
 

*DODATNA NALOGA: Zapiši v zvezek ali rešuj ustno. 

200 + 200 +  = 900  _ + 100 + 100 + 200 =1000 

500 +  + 100 = 800 300 + 300 +  +  = 1000 
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