
 

 

   PETEK, 3. 4. 2020 

 

 

SLOVENŠČINA:  

 

 
PREVERIM SVOJE ZNANJE 
 

 V učbeniku na strani 63 si preberi pogovore med Lili in Binetom. O čem sta se 
pogovarjala? 

 

 Samostojno reši naloge v DZ/ 80 (prosila bi, da starši fotografirate rešeno stran in mi 
jo pošljete po moji elektronski pošti,  hvala). 

 
 

 

 

MATEMATIKA: 

 

 DENAR 

 

IGRAJMO SE TRGOVINO ALI DRUGE IGRE  
 
Na začetku leta si dobil prilogo denar. Pobrskaj v mapi, če jo slučajno imaš. Lahko uporabiš ta 
denar. Če priloge nimaš, izdelaj iz papirja model denarja.  
 
2 bankovca po 20 €  
2 bankovca po 10 €  
4 bankovce po 5 €  
5 kovancev po 1 €  
5 kovancev po 2 €  
 

 Lahko se igraš menjalnico, npr. nekdo ti da 20 evrov, ti mu jih moraš zamenjati.  
 
Vlogi lahko zamenjata.  
 

 Nastavljaš kovance in bankovce, ki si jih predhodno izdelal.  



 
Primeri:  
Na kakšne načine lahko zamenjaš bankovec za 5 evrov?  
 
Zamenjaj mi bankovec za 10 evrov tako, da mi boš vrnil 5 (6, 7) kovancev.  
Zamenjaj mi bankovec za 20 evrov tako, da mi boš vrnil 2 (3, 4) bankovce.  
Zamenjaj mi bankovec za 50 evrov tako, da mi boš vrnil čim manj bankovcev.  
Za nakup skiroja potrebuješ 42 evrov. Nastavi.  
Rolerji stanejo 39 evrov. Nastavi.  
Škatla lego kock stane 23 evrov. Nastavi.  
 

 Lahko se igraš trgovino. 
 

Upoštevaj in uporabljaj vljudnostne besede (dober dan, nasvidenje, najlepše hvala, prosim, 
izvolite, NE POZABI NA VIKANJE).  
Določiš kupca in prodajalca.  
Izbereš 5 izdelkov ali seveda več in zanje izdelaš listke s cenami (do 50 evrov). Cene so lahko 
samo v evrih. Če nastaviš previsoke cene, kupcev ne boš imel.  
Izdelke lahko urediš od najcenejšega do najdražjega.  
 

 Reši nalogo v RJI/ 19. 
 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 

 
SKRBIMO ZA OKOLJE 
 

 V učbeniku na strani 64 si oglej in preberi, kako lahko mi skrbimo za okolje. 
 

 Ustno odgovori na vprašanja: 
 

 
- Kaj so odpadki? Kje nastanejo?  
- Kam odlagamo odpadke?  
- Zakaj jih odlagamo v zabojnike?  
- Zakaj odpadke zbiramo ločeno?  
- Kaj spada med organske odpadke?  
- Kam jih odlagamo? Kaj je to kompost? Čemu služi?  
- Kateri odpadki sodijo med nevarne odpadke?  
- Kam sodijo prazne embalaže lakov za lase, stara zdravila, baterije, laki?  
- Zakaj jih uvrščamo med nevarne odpadke?  
- Kako so označene nevarne lastnosti snovi na embalaži?  

 

 Reši nalogo v DZ/ 87. 



 

 Če imaš še malo časa, si lahko ogledaš risanki o odpadkih in recikliranju: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY 
 

 

 

ŠPORT: 
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