
Živijo, dragi učenci.  

 

 PUD – Raziskujemo domačo pokrajino 

Juhej, danes je torek, dan, ko smo dogovorjeni, da zaključiš opis živali in plakat 

o naravnem pojavu, nato pa ga (če ga še nisi) pošlješ po e-pošti nama z 

učiteljico.  

Za tabo je raziskovalni del projektnega učnega dela, sedaj pa te čaka priprava 

na predstavitev usvojenega znanja in dognanj. Najbrž te zanima, kako in kdaj 

boš to naredil, zato si skrbno preberi spodnja navodila. Bo šlo?  

Kako se pripraviš? Kdaj boš lahko še zadnjič preveril svoje znanje o PUD – 

Raziskujemo domačo pokrajino? 

➢ Opis živali se nauči pripovedovati, ravno tako, kot si to naredil pri opisu 

rjavega medveda. 

 

Preko video sestanka boš lahko v sredo preveril svoje znanje (lahko boš 

vprašal kaj, kar te še zanima, se pogovoril o morebitnih zagatah, 

vprašanjih dvomih in se posvetoval).  

 

➢ Danes je tudi čas, da dokončaš svojo likovno upodobitev izbrane živali, 

ki si jo pripravil. Tudi to, dokončano, danes pošlji na najino e-pošto. 

 

➢ Naravni pojav boš predstavil ob plakatu, ki si ga izdelal.  

 

Vidimo se preko video sestanka v četrtek, kjer boš prav tako lahko 

preveril svoje delo, tako da boš kaj vprašal ali pa se posvetoval.  

Torej imaš za pripravo na predstavitev naravnega pojava ob plakatu še 

malo časa. Do takrat pa vadi svojo predstavitev.  

 

Učiteljici sva ti za pomoč, kot vedno, na voljo tudi preko e-pošte ali 

telefona, zato v stiski nikar ne oklevaj. 

 

Zdaj pa hitro, hitro k delu. Ker vaja dela mojstra, se ji posveti.       

 

 In še malo matematike. Zdaj, ko ti gre pisno deljenje tako dobro od rok, je 

čas, da spoznaš še pisno deljenje z večkratniki števila 10. Tokrat ti bo deljenje 



predstavil samo učitelj, gospod Mladen Kopasić, ki ga že dobro poznaš. Do 

posnetka prideš s klikom na spodnjo povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0&feature=youtu.be 

Ni bilo težko, kajne? Paziti moraš le pri preizkusu. Pri deljenju 0 navidezno 

prečrtaš, pri preizkusu pa jih ne smeš. Velja? 

Zdaj si pa na vrsti ti, da se preizkusiš, kako dobro ti gre. V DZ 3, str. 85, reši vse 

štiri naloge. Če naletiš na težavo, se vrni nazaj na posnetek. 

 Še malo matematičnih vaj. Zdaj že gotovo veš, da pregovor: »Brez muje, 

se še čevelj ne obuje!« zagotovo drži, zato ti predlagam, da še malo povadiš 

matematične računske operacije. Naloge najdeš v Zbirki osnovnih in 

zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje (dodatek) na str. 67. Reši 1., 2. 

in 3. nalogo. 4. in 5. izpusti, lahko pa se lotiš posladka, to je 6. naloge. Boš 

zmogel? 

 

Kaj je bilo danes novega?   

 matematika: pisno deljenje z večkratniki števila 10 

 PUD – Raziskujemo domačo pokrajino: 

- priprava na preverjanje opisa živali oz. napoved za preverjanje znanja za 

sredo,  

- dokončanje upodobitve izbrane živali, 

- dokončanje plakatov o naravnem pojavu oz. napoved za preverjanje 

znanja za četrtek. 

 Vaja dela mojstra 

poštevanka: dnevna naloga: 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec 

 

Čudovito, za danes si delo opravil! 

Želiva ti še naprej prijazen dan. 
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