
 

 

   

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

PLAN DELA ZA SREDA,15. 4. 2020 

SREDA, 15. 4. 2020 
MAT PISNO DELJENJE – PREVERJANJE ZNANJA 
SLJ GRDI RAČEK – BRANJE PRAVLJICE 

 SLJ 
DRU UREJANJE SKUPNEGA ŽIVLJENJA 
ŠPO TEK NA 600 m 
 

MATEMATIKA 

Preverjanje znanja PISNO DELJENJE 
Danes bomo preverjali znanje, koliko si se naučil o pisnem deljenju. Račune in naloge reši v 
zvezek, nato jih fotografiraj in mi jih pošlji na moj elektronski naslov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVERJANJE ZNANJA IZ PSINEGA DELJENJA 
(preverjanje znanja) 

 

Reši račune in naredi preizkus. 

634 : 7 = 

815 : 6 = 

395 : 5 = 

975 : 8 = 

923 : 3 = 

572 : 9 = 

496: 5 = 

3517 : 7 

4647 : 5 = 

2745 : 3 = 
 

Reši besedilne naloge. Besedila ni potrebno prepisovati. 

1. V zaboje po 7 kg so napolnili 238 kg jabolk. Koliko zabojev so napolnili? 

2. Cvetličarka je prodala 624 tulipanov in trikrat manj vrtnic. Koliko tulipanov in vrtnic je 

prodala?  

3. V škatli je 318 jajc. Pakiramo jih v škatle po 5. Koliko škatel bomo napolnili? Koliko jajc 

ostane? 

 



 

 

SLOVENŠČINA 

GRDI RAČEK 
 
Danes boš poslušal pravljico o Grdem račku in si ogledal risanko. 
 
Na spodnji povezavi si oglej risanko Grdi raček. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ncGmLIjX_dM&t=3s 

 
Na spodnji povezavi poslušaj  posneto pravljico Grdi raček. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vqPPeI8Mt9k&t=1402s 
 
 
DRUŽBA 
 
UREJANJE SKUPNEGA ŽIVLJENJA 
Preberi si v učbeniku na straneh 58 in 59.  Pisno, v celih povedih odgovori na 
vprašanja. Vprašanj ni potrebno prepisovat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ŠPORT 
 
Pojdite na sprehod v naravo. Danes bomo nabirali kondicijo n se pripravljali na tek na 600 
m. Poskusi preteči 600 metrov ali več.  

 

UREJANJE SKUPNEGA ŽIVLJENJA 
(odgovori na vprašanja) 

1. Kaj misliš, kaj bi se zgodilo, če v domačem kraju nekaj časa ne bi odvažali 
smeti? 
2. Kdo skrbi za odvoz smeti? 
3. Kam jih odpeljejo? 
4. Zakaj je pomembno, da odpadke ločujemo? 
5. Kdo ureja javne površine? 
6. Kako se moramo sami obnašati na igrišču, da ostane urejeno? 
7. Kaj pa npr. v parku? 
8. Kdo skrbi za ceste? 
9. Kaj lahko sami storimo za urejenost cest in pločnikov? 
10. Kdo ureja naselja v katerih živite? 
11. Kako stanovalci sami skrbijo za naselje? 


