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PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

 

SLOVENŠČINA 
 

Spoznali smo – DZ 2/50 

Preverim svoje znanje – DZ 2/51 

 Preberi strip na strani 50. Razmisli, zakaj so nekatere besed 

napisane povdarjeno. 

 

 Prelistaj DZ  od str. 38 do 49 in preberi naslove. Tako se boš 

najlažje spomnil, kaj smo se učili v tem poglavju. 

 Reši stran 51 v DZ. 

 

MATEMATIKA 
 

Številski izrazi – DZ 2/91, 92 

 Prejšnji teden si spoznal zakon o združevanju. Se še spomniš? 
Zakon o združevanju nam pove, da ko množimo več kot dve 
števili, zmnožek ni odvisen od vrstnega reda združevanja števil. 
 
Ponovimo: 

Kadar nastopa v računskem izrazu SAMO množenje, lahko izbiramo, 
kateri dve števili bomo množili najprej. 

 
 Danes se bomo naučili, kako rešujemo številske izraze, v katerih 

imamo več različnih računskih operacij. 
Na primer: 
 

6 · 5 + 7 =   3 + 2 · 9 =  4 + 7 · 8 = 
 

 V DZ na strani 91 si oglej, kako sta računala Lili in Bine. 

 Reši 1. in 2. nalogo na strani 91 in 3. nalogo na strani 92. 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
Odpadki – SDZ/78 
 

 Razmisli, kaj se zgodi s predmeti, ki jih ne potrebujemo več? 

 

 V DZ na strani 78 preberi prvi odstavek in reši prvo nalogo.  

Pomagaj si s spodnjo sliko. 

 

 Doma bodi pozoren na to, kako v vaši družini ločujete odpadke. 

Bodi pozoren na različne vrste odpadkov. Pomagaj pri ločevanju 

odpadkov.  
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GLASBENA UMETNOST 
 

W. A. Mozart: Mali potepuh 

 

 Nauči se pesmico Mali 
potepuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mali potepuh 
[W. A. Mozart] 
 
Prebudil se je rano,  
sosedov bosopet,  
poljubil je še mamo  
in mahnil jo je v svet.  
 
Cvetlice je nabiral,  
sinice je plašil,  
maline je nabiral,  
za zajci se podil.  
 
A glej, že v tisti noči  
pritekel je nazaj, 
tja v mamino naročje,  
preplašen, da je kaj.  
 
Tako je rekel sosed, 
da v svet bo že še šel,  
a mamico da svojo  
bo vedno s sabo vzel.  
 


