
ČETRTEK – 28. 5. 2020 

 

MATEMATIKA 

 

V uvodu najprej poglej spodnje ure. V zvezek zapiši čas dopoldan in popoldan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedali smo, da je ura čas, ki ga potrebuje mali kazalec, da se prestavi od en številke 

do druge ali čas, ki ga veliki kazalec potrebuje, da naredi en krog. 

 

Če dobro pogledaš spodnjo uro, pa vidiš, da so med eno in drugo številko na uri 

označene še majhne črtice. 

 

 

 

 

 

 

 

Od ene do druge številke je 5 črtic. Veliki kazalec potuje od črtice do črtice. Ker je ura 

razdeljena na 12 številk, lahko 12 pomnožimo s 5; torej 12 • 5 = 60. 

ZATO REČEMO, da ima ena ura 60 minut. 



To zapišemo: 

1h = 60 min 

 

KOLIKO JE URA? 

                                                            Vedno najprej poiščemo mali kazalec.  

      Mali kazalec je na 10. 

    Nato poiščemo veliki kazalec. Ta se  

nahaja na številki 2.  Ker vemo, da je od ene do  

druge številke 5 minut, preštejemo številke (2) –  

2 • 5 = 10. 

Ura je torej:  10.10   ali 22.10. 

 

Koliko je ura? Mali kazalec je malo čez enajst in še ni na  

12, velik pa je na številki štiri, torej 4 • 5 min= 20 min, 

torej, ura je 11.20 ali 23.20. 

 

 

 

V delovnem zvezku reši naloge 34, 35 in 40, 41. 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLIKO_JE_URA/Koliko_je_ura.htm 

 

 

Če še imaš težave z uro, vadi na spodnji povezavi. 

https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=xpn1b1sc&s=o1icei 

 

ZAKLJUČEK: 

Ura lahko ima še kazalec, ki kaže sekunde. Tudi sekund je 60, torej velja: 

1min = 60 s (sekund) 

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLIKO_JE_URA/Koliko_je_ura.htm
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=xpn1b1sc&s=o1icei


SLOVENŠČINA 

 

 

Dobro si oglej zgornje sličice.  

Pri zadnji uri smo se pogovarjali, da dejanja lahko potekajo hkrati. Naučili smo se, kako se to 

zapiše. 

Vendar pa vsa dejanja ne potekajo hkrati.  

Odpri zvezek in napiši nov naslov PREJ IN POTEM. 

Če lahko, si zgornje sličice preriši ali pa natisni in prilepi ter PRAVILNO zapiši na več 

načinov, kaj se je zgodilo. 

 

 

Deklici sta na otoku počistili vso navlako. Otoček je postal čudovit kraj za oddih. 

Deklici sta na otoku počistili vso navlako in otoček je postal čudovit kraj za oddih. 

Deklici sta na otoku počistili vso navlako, nato je otoček postal čudovit kraj za oddih. 

Deklici sta na otoku počistili vso navlako, potem je otoček postal čudovit kraj za oddih. 

Ko sta deklici na otoku počistili vso navlako, je otoček postal čudovit kraj za oddih. 

Potem ko sta deklici na otoku počistili vso navlako, je otoček postal čudovit kraj za oddih. 

 

Spoznal si, da je možnosti za zapis zaporednih dejanj kar nekaj, a je potrebno poznati tudi 

pravila za zapis. Lahko je zapisano kot dve ločeni povedi. Lahko pa gre za dvostavčno 

poved, ki včasih vsebuje veznike IN, TER. Takrat NE pišemo vejice.  

Lahko pa je dvostavčna poved zapisana tako, da se uporabljajo KO, POTEM KO, NATO. 

Takrat na TOČNO predpisanem mestu stoji vejica. 



 

Odpri DU, str.  82 in reši nalogo 3 – ustno. 

NALOGA 

Oglej si spodnje sličice in sestavi podobne povedi, kako bi izrazil NEISTOČASNOST. 

1. 

 

 
 

2.  

 

 


