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1. Ponedeljek, 25. 5. 2020 

Učna vsebina: Matematični problemi - merjenje 

 

 Pozdravček, upam, da ste natančno prebrali navodila za ocenjevanje, ki ga bomo izvedli v 

sredo in četrtek. Razdelili se bomo v skupine. 

 

 Danes bomo še malo utrjevali matematične probleme, ki jih bomo prav tako ocenjevali.  Ne 

pozabi na korake:  

 

1. branje besedila več krat 

2. iskanje ključnih besed 

3. načrt 

4. reševanje 

5. ponovno branje vprašanja 

6. zapis odgovora 

 

 

 Na spodnji povezavi najdeš naloge.  V zvezek napiši naslov MATEMATIČNI PROBLEMI in tja 

zapisuj pomožne račune, račune pretvarjanja …  

Vse ostalo (načrt, reševanje, odgovor) lahko zapisuješ v polje pod nalogo, na koncu pošlji. Če 

ti to ne gre, lahko celotno nalogo rešiš v zvezek in na koncu fotografiraš in mi pošlješ v 

pregled. 

 

 Ko prejmeš mojo povratno informacijo, komentarje natančno preglej in naredi popravo. 

 

https://www.bookwidgets.com/MATEMATIČNI PROBLEMI 

 

Izziv: Pričakujem tvoje dokaze o delu.              

Če imaš kakršno koli vprašanje, težavo, mi piši na mail. 

 

Veselo na delo! 

 učiteljica Natalija 

 

https://www.bookwidgets.com/play/V3WTV5?teacher_id=5373780825210880
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2. Sreda, 27. 5. 2020 

Učna vsebina: Ocenjevanje znanja (merjenje in pretvarjanje količin) 

 

Natančna navodila poslana na mail! 
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3. Četrtek, 28. 5. 2020 

Učna vsebina: Denar -seštevanje in odštevanje količin v decimalnem zapisu 

 

 Pozdravljeni učenci, pa je za nami tudi ocenjevanje na daljavo. Vsi, ki ste redno in pridno delali, 

ste zagotovo zadovoljni s svojim znanjem.  

 

 Po napornih tednih in pripravah na ocenjevanje, bomo danes malo zadihali. Ponovili boste, kaj 

se še spomnite o denarju.  

 

 Preglejte zapis v učbeniku, na str. 46-47. 

 

 Nato pa boste ponovili evre in cente s 1. nalogo v DZ, na str. 67. 

 

 Če želite, si lahko iz priloge v zadnjem delu DZ izrežete denar, s katerim se lahko igrate trgovino.  

 

 

 

 

Če imate kakršno koli vprašanje, težavo, mi pišite na mail. 

 

 

 

 

Veselo na delo! 

 učiteljica Natalija 
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4. Petek, 29. 5. 2020 

Učna vsebina: Denar – decimalni zapis 

 

Kriteriji uspešnosti  

Uspešen bom, ko bom: 

 Količine za denar zapisal z decimalnim zapisom 

 
UČ, str. 46 - 47  

DZ, str. 67  
 

 Najprej prepiši naslov in kriterije uspešnosti, ki sem ti jih zapisala zgoraj. Kriteriji uspešnosti naj 

te vodijo pri učenju in delu. Torej, ko boš vse to obvladal, boš uspešen. 

 

 Zapis v zvezek: 

 

1 € = 100 c 

            1 c = 0,01 €  (preberemo: nič celih in ena stotina evra) 

 

             10 c = 0,10 €     (preberemo: nič celih in deset stotin evra) 

 

         

           50 c = 0,50 €     (preberemo: nič celih in petdeset stotin evra) 

Za lažje razumevanje si 

oglej posnetek z razlago:  

https://drive.google.com

/denar - decimalni zapis 

 

https://drive.google.com/file/d/13o6bPqBpcUO2pmiVllMVi9uko8HsL_ld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13o6bPqBpcUO2pmiVllMVi9uko8HsL_ld/view?usp=sharing
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            7€ 90 c = 7,90 €     (preberemo: sedem celih in devetdeset stotin evra) 

 

 

 V zvezek reši tudi spodnje primere.  

a) vrednosti zapiši z evri in s centi 

b) vrednosti zapiši z decimalnimi števili 

c) ustno preberi 

 

 

 

 

 

 

 

 Podobna naloga te čaka v učbeniku, na str. 47, 1. naloga. 

 

 

Če imaš kakršno koli vprašanje, težavo, mi pišite na mail. 

 

 

Veselo na delo! 

 učiteljica Natalija 


