
MATEMATIKA  

10. teden 

 

Ta teden boste pri MAT pridni kot mucki!  

 

Najprej opraviš naloge, ki so označene z znakom  

PRIDNO DELAMO  

 

Če zmoreš še več, lahko rešiš tudi naloge, ki so označene z 

znakom ZMOREM TUDI TO   

Veselo na delo! 

 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek s kvadratki in UČB. 

PRIDNO DELAMO  

 

Učili se bomo o času. Natančno si preberi spodnji zapis.  

 

1 dan ima 24 ur. 

1 teden ima 7 dni: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota 

nedelja. 

1 leto ima 12 mesecev: januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, 

avgust, september, oktober, november, december. 



Koliko dni pa imajo meseci?  

Meseci imajo različno število dni. V enem mesecu je lahko 30 ali 31 

dni.  

Posebnost je mesec februar, ki ima običajno 28 dni. Vsako četrto leto 

pa je prestopno. To pomeni, da ima mesec februar 1 dan več, torej 

ima 29 dni. 

 

Kako si boš zapomnil/a koliko dni ima posamezen mesec? 

Stisni pesti drugo ob drugi kot na spodnji fotografiji.  

 

Členki so višje in pomenijo, da ima mesec 31 dni. 

Vdolbinice med členki so nižje in pomenijo, da je mesec krajši in ima 

samo 30 dni.  

Za februar pa tako ali tako vsi vemo, da je poseben, kar se števila dni 

tiče, in ima 28 ali 29 dni. 

 



V zvezek napiši naslov ČAS. 

UČB odpri na strani 78 in reši 1. nalogo. Odgovori v celi povedi, 

vprašanj ni treba prepisovati. 

Reši še 3. nalogo. Pri primeru b) si pomagaj s pestmi. 😊 

 

ZMOREM TUDI TO 

Če zmoreš, reši še 4., 6. in 7. nalogo. 

 

2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek s kvadratki in UČB, lahko tudi računalnik. 

PRIDNO DELAMO  

Dobro si oglej spodnjo uro in se spomni, kako določimo, koliko je ura. 

 

KAZALCI: 

Kratek moder kazalec kaže ure. 

Dolg rdeč kazalec kaže minute. 

Dolg črn kazalec kaže sekunde.  

Ta se premika najhitreje in za  

nas tokrat ne bo pomemben. 

 

ŠTEVILA: 

Ta števila nam povejo, koliko  

je ura dopoldan (do 12. ure). 

Ta števila nam povejo, koliko  

je ura popoldan (po 12. uri). 

Najmanjša števila pa nam povejo minute. 



Zdaj pa povejmo, koliko je ura. 

Najprej poglejmo, kaj nam kaže kratek moder kazalec. Kaže na 10 in 

na 22. Ura je lahko 10 ali 22, odvisno ali nanjo pogledamo dopoldan 

ali popoldan. 

Potem pogledamo, kaj nam kaže dolg rdeč kazalec. Kaže na 10 minut. 

Če na to uro pogledamo DOPOLDAN je ura deset in deset minut: 10.10 

Če na to uro pogledamo POPOLDAN je ura dvaindvajset in deset minut:  22.10 

 

UČB odpri na strani 79. Reši 8. nalogo a), b), c) tako, da napišeš koliko 

je ura DOPOLDAN in koliko POPOLDAN.  

Če imaš v UČB primer:  Napišeš v zvezek: 

d)      d)  dopoldan 9.00 

            popoldan 21.00 

 

 

 

 

Imaš pa še posebno nalogo! 😊 Vsaj 3x moraš pogledati na uro s 

kazalci: poglej zdaj, zvečer, pa še jutri zjutraj in staršem povej, koliko 

je ura.  

 

ZMOREM TUDI TO 

Če imaš možnost, lahko na spodnji povezavi še malo vadiš določanje 

ure. Še veliko zabavnih nalog pa najdeš med dodatnimi nalogami! 😊 

https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?time&j=3&l=4&m=2kc0&

n=k&p=1ug 

Pomagaš si 

lahko z uro 

na prejšnji 

strani.  

 

https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?time&j=3&l=4&m=2kc0&n=k&p=1ug
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?time&j=3&l=4&m=2kc0&n=k&p=1ug


3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek s kvadratki in RJI. 

 

PRIDNO DELAMO  

Koliko minut ima 1 ura? 

 ura = h 

 minuta = min 

1 h = 60 min 

 

Za začetek si natančno oglej primere: 

1 . 60 = 
60 min 

1 h = 60 min 
 
2 . 60 = 
120 min 

2 h = 120 min 
 
3 . 60 = 
180 min 

3 h = 180 min 
 

 

1 . 60 = 
60 min + 15 min 

1 h  15 min = 75 min 
 
2 . 60 = 
120 min + 30 min 

2 h  30 min = 150 min 
 
3 . 60 = 
180 min + 7 min 

3 h  7 min = 187 min 
 
 

Naučili smo se, da je 1 h = 60 min. 

Če me zanima, koliko minut je v 2 urah, moram 60 

množiti z 2, 

če me zanima, koliko minut je v 3 urah, moram 60 

množiti s 3 ... 

 

Če imamo poleg ure zapisane še minute,  

naredimo enako kot prej  

in na koncu prištejemo še minute. 

 



V zvezek napiši naslov VAJA, prepiši spodnje primere in jih reši. 

1 . 60 = 
60 min 

1 h = 60 min 
 
2 . 60 = 
120 min 

2 h = 120 min 
 
 
4 h = ____ min 
 
 
6 h = ____ min 
 

1 . 60 = 
60 min + 15 min 

1 h  15 min = 75 min 
 
2 . 60 = 
120 min + 10 min 

2 h  10 min = 130 min 
 
 
3 h  8 min = ____ min 
 
 
4 h  12 min = ____ min

 
 

ZMOREM TUDI TO 

Če zmoreš, v RJI reši stran 75.  
 
 
 
4. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek s kvadratki in RJI. 

PRIDNO DELAMO  

Za začetek si natančno oglej primere: 

 1  
60 

60 min = 1 h 
 
     2  
60 + 60 

120 min = 2 h 
 
          3  
60 + 60 + 60 

180 min = 3 h 

Če moramo minute pretvoriti v ure, zgoraj na 

majhno seštevamo 60 + 60 + ...  

Na primer 120 min = 60 min + 60 min. 

Potem nad števili, ki smo jih seštevali naredimo 

lokec in napišemo, kolikokrat smo napisali 60. 



 1 
60 + 5 

65 min = 1 h 5 min 
 
     2  
60 + 60 + 10 

130 min = 2 h 10 min 
 
          3  
60 + 60 + 60 + 3 

183 min = 3 h 3 min 
 
 

V zvezek napiši naslov VAJA, prepiši spodnje primere in jih reši. 

 1  
60 

60 min = 1 h 
 
     2  
60 + 60 

120 min = 2 h 
 
 
180 min = ____ h 
 
  
240 min = ____ h  
 

 1  
60 + 10 

70 min = 1 h 10 min 
 
     2  
60 + 60 + 5 

125 min = 2 h 5 min 
 
 
80 min = ____ h ____ min 
 
  
135 min = ____ h ____ min 

 
 

ZMOREM TUDI TO 

Če zmoreš, v RJI reši stran 77.  
 

 

Če moramo zraven 60 prišteti še neko drugo 

število, bomo v rezultatu zraven ure napisali še 

minute. 

 


