
MATEMATIKA 4. RAZRED 

Delo je razdeljeno po dnevih, natančno beri in sledi navodilom.  

PONEDELJEK, 25. 5. 2020  in TOREK, 26. 5. 2020   

 Delajo učenci 4. a, b, c, d  

 

PONAVLJANJE ZNANJA  O ČASU IN  ZAPIS V ZVEZEK 

V matematični zvezek prepiši naslednji zapis. 

 

Naslov:                                    Merimo čas 

 

Pri merjenju časa si pomagamo z različnimi napravami: koledar, ura, 

štoparica,… 

Čas lahko merimo z različnimi enotami. 

LETO 
1 leto = 365 dni 
1 prestopno leto = 366 dni 
1 leto = 12 mesecev 

 MESEC 
1 mesec - lahko ima 28, 29, 30 ali 31 
dni 

TEDEN 
1 teden = 7 dni 
1 delovni teden = 5 dni 
1 vikend = 2 dni 

DAN  
1 dan = 24 ur 
 
 

 

Uro krajše označimo s črko h (angleško hour)          1 ura = 1 h 

Minuto krajše označimo min                                       1 minuta = 1 min 

Sekundo krajše označimo  s                                         1 sekunda = 1 s 

 

1 min = 60 s 

1 h = 60 min 

1 dan = 24 ur 

 



Reši naslednje naloge v zvezek pod naslovom Merimo čas. Naloge 

oštevilči in jih ne prepisuj. Zapiši le odgovore na vprašanja in prepiši le 

tiste dele, kjer je potrebno dopolnjevati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vir: Svet matematičnih čudes 4 

 



SREDA, 27. 5. 2020 in ČETRTEK, 28. 5. 2020             

Delajo učenci 4. a, b, c, d   

POVEZANOST KOLIČIN 

V spletnem gradivu Radovednih pet, v sklopu Povezanost količin, 

 

preberi vse kar sodi pod to temo. 

Naredi tudi naloge:   

KAJ SI  UGOTOVIL/A?    Zapiši v  zvezek. 

Naslov:                                 Povezanost količin  

Količine so lahko medsebojno odvisne na različne načine. S spremembo ene 
količine se lahko spremeni tudi druga količina. 
 
Dva najpreprostejša načina odvisnosti količin sta: 
 
1. Če povečamo eno količino, se tudi druga količina poveča. 
2. Če povečamo eno količino, se druga količina zmanjša. 
                                                                 

1. Kilogram jabolk stane 3 EUR. Koliko stanejo 3 kg jabolk? 
1 kg jabolk  3 EUR 
3 kg jabolk  3  ⋅ 3 EUR = 9 EUR 
Več jabolk kupimo, več bomo plačali. 

 

2. Kosec pokosi travnik v 6 urah. Koliko časa bi potrebovali 3 kosci? 
1 kosec  6 ur 
3 kosci   2 uri (6 : 3 = 2) 
Več oseb je, manj časa bomo potrebovali, da bo delo opravljeno. 

 

Poglej tudi v DZ, preberi in reši naloge od strani 47 do 51.   

Kdor želi in zmore reši še stran 52 – Zmorem tudi to. 
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PETEK, 29. 5. 2020                    Delajo učenci 4. a, b, c, d   

 

PONAVLJANJE ZNANJA 

V Zbirki nalog Radovednih pet  

    reši strani 75 in 76. 

  

 

Rešitve si preveri v spletni različici zbirke:    

 


