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Predmet: 
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Zaporedna št. ure: 
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Datum:  

9. 4. 2020 

Učiteljica: 

Mojca Starešinič 

Tema: Pisno preverjanje znanja  
(številski izrazi, merske enote, pisno deljenje in pisno množenje z enomestnim številom, pisno 
deljenje z ostankom, geometrijski liki in telesa, simetrija, besedilne naloge) 

Pripomočki: SDZ 3/91, 92, 93 

Namen učenja: 

 Preverjanje znanja 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš znal/a: 

 Izračunati številske izraze, 

 pretvarjati merske enote, 

 pisno deliti in pisno množiti z enomestnim številom 

 pisno deliti z ostankom in narediti preizkus,  

 prepoznati in opisati geometrijska telesa, 

 dopolniti simetrično obliko, 

 rešiti matematični problem, 

 samovrednotiti svoje znanje in prešteti dosežene točke. 

 
Spet sva skupaj in čaka naju pisno preverjanje znanja.  

Potek dela: 

NAJPREJ PREBERI VSA NAVODILA NA TEM LISTU, ŠELE NATO SE LOTI RAČUNANJA! 

 Pripravi si delovni prostor, ki naj bo čist in prazen, na mizi imej samo nalivno pero, svinčnik, 

barvice, in geo trikotnik ali šablono. 

 

 Odpri SDZ 3/91, 92, 93 in natančno preberi navodila pri vsaki nalogi. 

 

 Pri številskih izrazih NUJNO zapiši cel postopek, če boš zapisal/a le rezultat, ne dobiš 

točke. 

 

 Pri pisnem deljenju NUJNO ob računanju podpisuj in naredi preizkus, ker za pravilno 

izračunan račun šteje le taka oblika. Če boš zapisal/a samo rezultat, ne dobiš točke!  



                                          
 

 Časa za reševanje nalog imaš 45 min – tako kot v šoli. Nastavi si budilko ali prosi starše, 

naj ti povedo, ko čas poteče. REŠUJEŠ SAMOSTOJNO! 

PRILAGODITEV za učence z odločbo za otroke s posebnimi potrebami – čas pisanja 

se podaljša za 20 min, po potrebi glasno branje navodil s strani staršev.  

 

 Po končanem preverjanju bom objavila rešitve na spletni strani. Preveri svoje rezultate z 

rdečim kemičnim svinčnikom. Vse naloge bom pogledala tudi sama, še dodatno bom 

pogledala nalogi št. 6 in 8. 

 

 Preštej točke in jih napiši v desni zgornji kot na str. 91. Jaz bom dodala še točke za 6. in 8. 

nalogo. 

 

 Fotografiraj vse tri strani in mi jih še danes pošlji na moj naslov.Vse naloge bom še enkrat 

pregledala in ti sporočila končni rezultat. 

 

 Začni s preverjanjem znanja. ŽELIM TI VELIKO UPEHA. SREČNO! 

 

 
 

Samovrednotenje: 
Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti ali po eAsistentu, če so navodila razumljiva. Imaš težave z 
razumevanjem vsebine? Kje ti lahko pomagam? 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 

 

 

 


