
Teden od 18. 5. do 22. 5. 

MATEMATIKA 

• Pisno množenje z večkratniki števila 10 

Na interaktivnem gradivu Radovednih 5 si oglej postopek pisnega množenja z večkratniki števila 10 po 

korakih (modra ikona). Nato si oglej še razlago v SDZ na strani 42 (upoštevaj besedilo v oblačkih). 

              Reši naloge na strani 43, 1. in 2. nalogo. (1. naloga – pozorno preberi navodilo, faktorja lahko zamenjaš), ter 

              3. nalogo  na strani 44. Pri besedilnih nalogah računaj pisno. Rešitve preveri.  

• Utrjevanje pisnega množenja z besedilnimi nalogami 

Reši besedilne naloge  v  SDZ stran 44, 45 in 46 (od 4. do 10. naloge), računaj pisno. Rešitve preveri. 

Naloge pod rubriko zmorem tudi to (SDZ stran 46,47,48), niso obvezne. 

• Utrjevanje pisnega množenja 

Reši naloge v zbirki nalog za matematiko na strani 55. Rešitve preveri. 

• Preverjanje znanja – pisno množenje 

 

SLOVENŠČINA 

 

• Katere podatke vsebuje telefonski imenik? 

Reši naloge v SDZ stran 102 – 103. Pomagaj si z gradivom na portalu radovednih 5 (Kaj je telefonski imenik in 

kako je urejen? Kdaj pokličemo številki 112 in 113? Kaj je TOM? 

• Kaj je telefonski imenik in kako je urejen? 

Na portalu radovednih 5 reši: nalogo (ikona svinčnik) in  dejavnost (rumena ikona). 

Nalogi reši v zvezek in pošlji. 

• B. Š. Žmavc: Oblak želja (berilo stran 58) 

Pred branjem razmisli: Do koga/česa vse čutimo ljubezen? Kakšna je ljubezen? Kako se počutiš, ko si z 

nekom, ki ga imaš rad? 

Tudi Gaj v pesmi Bine Štampe Žmavc je imel nekoga rad. Preberi pesem. Ustno odgovori na vprašanja v 

rubriki en, dva, tri…. 

• B. Š. Žmavc: Oblak želja (berilo stran 58) 

Pesem še enkrat preberi, reši nalogo v rubriki nič lažjega! Nalogo pošlji. 

Če želiš lahko v berilu na portalu Radovednih 5 prebereš še pesmi Nadobudna budnica in Špela čarovnica. Če 

te zanima, kdo je Bina Štampe Žmavc, poglej v rubriko o avtorju. 

             DRUŽBA 

• Vrste dejavnosti (učbenik stran 60,61) 

Preberi snov v učbeniku. Pozorno si oglej preglednico v učbeniki na strani 61, kako delimo dejavnosti. Reši 

naloge v SDZ stran73, 74. pri 4. b nalogi si lahko pomagaš s opisom na portalu Radovednih 5 (ikona televizor). 

 

NIT 

• Ločevanje odpadkov je pomembno 

O ločevanju odpadkov sigurno že veliko znaš. Natančno preberi vsebine  v učbeniku na straneh 90, 91 ,92 in 

si oglej fotografije (lahko tudi na portalu Radovednih 5). V zvezek napiši naslov, nato pa s pomočjo učbenika  

napiši razlago naslednjih pojmov: recikliranje, divja odlagališča, nevarni odpadki, biološki odpadki ter nariši 

znak za recikliranje. Zapis v zvezek pošlji. 

 

LUM 

• Domišljijska žuželka 

 

GUM 

• Ponavljanje 

Ob posnetkih v pesmarici na portalu Radovednih 5 zapoj in ponovi pesmi. 


