
PETEK, 22. 5. 2020 

MAT – PISNO DELJENJE 

V zvezek napiši naslov:                    VAJA – pisno deljenje  

Odpri UČNI LIST – MAT_PISNO DELJENJE_22.5.2020 

Račune iz učnega lista prepiši v zvezek in jih izračunaj. Ne pozabi na pravilno podpisovanje in 

PREIZKUS. RAČUNAŠ NA KRATEK NAČIN.  

Na prvi strani UL imaš račune, na drugi strani pa rešitve. Če boš goljufal in gledal v rešitve, še 

preden boš sam izračunal račune, boš najbolj goljufal sebe. Bodi pošten pri delu. ☺ 

 

SLJ – književnost VID PEČJAK: Drejček in trije Marsovčki 

Na povezavi boš poslušal/-a TRETJE poglavje iz knjige (od 32.30 do 57 minute ) Naslov 

poglavja je Teta Meta je videla pošast.  

V zvezek zapiši naslov in reši naloge.  

3. poglavje                       TETA META JE VIDELA POŠAST 

 

1. NALOGA: Spodnje povedi postavi v pravilni vrstni red tako, kot si sledijo dogodki v 

poglavju. Pravilno zaporedje nato prepiši v zvezek. 

Marsovčki in Drejček igrajo igro Črni Peter.  

Drejček v trgovini kupi čokolado, marmelado in bombone za Marsovčke.  

Drejček Marsovčkom pove načrt, kako bodo prestrašili Mihčevega očeta.  

Na obisk pride teta Meta. 

Marsovčki sprašujejo Drejčka o tem, zakaj vojne na Zemlji niso prepovedane. 

Učitelj Drejčku razloži, zakaj se ljudje na zemlji še vedno vojskujejo.  

Teta Meta vidi Marsovčke in omedli.  

Drejček predlaga Marsovčkom, da lahko strašijo Mihčevega očeta, ker je pijanec in tepe mamo 

in otroke. 

Teta Meta odide domov, ker ima živčni zlom. 

http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/MAT_pisno-deljenje_22.5.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=27-i8qR9iN8


rešitve 1. naloge 

 

2. NALOGA: Zapiši, katere živali bi pa ti imel v svojem živalskem vrtu.    

 

 

ŠPO – SKOK V DALJINO Z MESTA - OPOMNIK 

.  

Danes (petka, 22. 5. 2020), pošljite video posnetek (viber, WeTransfer, googledrive) vaših treh 

najboljših skokov z jasno vidnimi izmerami.  

Posnetek za vajo! 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

Skok v daljino z mesta 

 

Pri izvedbi skoka v daljino z mesta bodi še posebej pozoren/pozorna na: 

- SONOŽEN ODRIV (PAZI NA PRESTOP). 
- ZAMAH Z ROKAMI. 
- DA NA MESTU NE POSKOČIŠ. 
- DA PRISTANEŠ V POČEP(NE NA STEGNJENE NOGE). 

 

Dolžina skoka je prav tako pomemben del ocene. Meritve so v cm.  

Ocena  učenci   učenke 

5  več kot 140   več kot 133   

4  125 – 140   133 – 120  

3  125 – 110   120 – 100  

2  manj kot 110    manj kot 100 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YflY2HRaR5wZiRdNbl91spvC95PCBoJc/view?usp=sharing
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=X2UnSSSULdYf7bggWU2jSmgR

