
 

MATEMATIKA – Odštevamo 

 

 

  

 
Najprej malo ponovimo – prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Lahko si pomagaš z 
risanjem. 
 

   37  -  10  =         64  -  40  =            85  -  40  =   
 
   58  -  20  =         91  -  30  =            87  -  60  = 
 
   76  -  50  =         19  -  10  =            28  -  20  = 
 
Zdaj pa takole:     
 

- v zvezek zapiši račun 74 - 43 = ___ , 

- nad računom nariši sliko:   ●●●●     

- ker odštevamo, prečrtamo 4 palice in 3 pike, ostanejo še 3 palice in ena pika. 

-   Dobili smo 31.  
 
- Lahko računaš s pomočjo »rogovilc«. 
                                                               

                                     74  -   43  =  31 
                                                /  \ 
                                             40   3 
Namesto, da rišeš palice in pike, narediš »rogovilce in zapišeš ločeno desetice in 
enice. Potem izračunaš najprej 74 - 40 = 34, nato pa še 34 - 3  =31 
 
Zdaj pa prepiši račune v zvezek. Obvezno riši ali uporabi »rogovilce«.  
 

 67  -  33  =           28  -  13  =           39  -  24  = 
 
 36  -  11  =           78  -  64  =           88  -  17  = 
 
Reši stran 11 v delovnem zvezku – račune prepiši in izračunaj. OBVEZNO riši palice in 

pike ALI uporabljaj »rogovilce«. 

Sreda, 8. 4. 2020 



 

 



SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA B 

Spet te čaka nova črka. Najprej si oglej, kako jo pišemo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko 

Mala pisana črka b je podobna črki l in polovici črke v, velik B je podoben tiskani črki, le bolj 

je okrašen.         .   

            

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji B in b kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na 

omaro, na peresnico, na torbo. Pazi na poševne in navpične črte.  

 

Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko b. 

Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?  

Prepiši naslednje besede in povedi – vsako dvakrat: 

bo     oba    list    zlato    banana    breza    bober    zabava    boben    

začimba    Bob    Brina   Helena    Berina    Bashkim  

Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik). 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b 

 

 

SLOVENŠČINA – Prave navade za zdravo življenje 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 51. Preberi naslov in si oglej slike. Povej, kaj je 

narisano na slikah in kaj se dogaja. 

Razmisli, kako si pri vas doma pridobivate prave navade za zdravo življenje. 

Zdaj pa izberi dve sliki in opiši dogajanje na njih (za vsako sliko 4-5 povedi). Piši v zvezek in 

napiši tudi naslov. 

Pri pisanju bodi pozoren/na na 

pravilen zapis besed, 

presledek med besedami, 

čitljivost zapisa, 

estetskost zapisa (lepa pisava), 

veliko začetnico. 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b


ŠPORT- Domači oviratlon 

 

 

 

 

  

Ali veš, da si lahko tudi doma pripraviš poligon za šport? Ne verjameš? Poglej si 

spodnji posnetek in poskusi nekaj takega pripraviti tudi sam/a. Pri tem pa pazi na 

varnost!  

 
https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4&t=33s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4&t=33s


 


