
3. a, sreda, 13. 5. 2020 

1. ura: MATEMATIKA 

1. V uvodu najprej reši nekaj računov poštevanke na spodnji povezavi  - 

RAČUNAMO S STRAŠILOM 

https://interaktivne-

vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html 

2. PONOVI katera števila so liha in katera soda.  

• Liha števila so tista, ki imajo na mestu enic števke 1, 3, 5, 7, 9 

• Soda števila so tista, ki imajo na mestu enic števke 0, 2, 4, 6, 8 

        

Število 567 je LIHO število, ker ima na mestu enic števko 7. 

Število 896 je SODO število, ker ima na mestu enic števko 6. 

3.  Naslednja števila pravilno razvrsti – v zvezek naslov VAJA – ne natisni, ampak 

prepiši. 

345, 246, 908, 404, 201, 309, 985, 654, 234, 1000, 406, 873, 28, 790, 74, 3, 198, 

970, 564, 392. 

SODA števila so ___________________________________________________ 

LIHA števila so____________________________________________________ 

4. Sedaj pa števila iz vsake vrstice uredi po velikosti: LIHA od najmanjšega do 

največjega, SODA od največjega do najmanjšega. 

5. Reši naloge v RAČUNANJE JE IGRA stran 44. 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html


2. ura: ŠPORT 

 

 

Z leže na hrbtu se prekotali tako, da ti neobuti športni copat ne pade s stopala, 

ki ga nosi. Oglej si video na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=GaeN4_qt5gI&feature=youtu.be 

 

3. ura: SLOVENSKI JEZIK 

1. Preberi obnovo, ki si jo napisal/a včeraj. Bodi učitelj/učiteljica sam/a sebi in 

popravi morebitne napake. 

2. Sedaj pa pojdi do vaše knjižne omare, izberi iz nje knjigo, ki je še nisi 

prebral/a, se udobno namesti nekje v svoji sobi in beri (najmanj 20 minut). 

3.  V DZ  reši 5. nalogo na strani 53. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaeN4_qt5gI&feature=youtu.be


4. ura: SPOZNAVANJE OKOLJA 

Včeraj si razmišljal/a o našem kraju MIKLAVŽ PRI ORMOŽU. 

Danes pa se spremeni v turističnega vodiča. Razmisli, kaj vse bi predstavil/a 

skupini turistov, ki so prišli iz drugega dela Slovenije in našega kraja sploh ne 

poznajo. 

Zapiši v zvezek. 

 

5.ura: GLASBENA UMETNOST – učiteljica Mojca 


