
MATEMATIKA 
 

1. DAN: Odštevanje in seštevanje desetic do 100 

 Izdelaj si 13 kartončkov.  

 Nanje napiši desetice do 100 in znake +. -, = 

 Sestavi najmanj 5 računov seštevanja in 5 najmanj 5 računov odštevanja. 

 Reši naloge v DZ, str. 48.  

1. naloga je obvezna za učence, ki imajo prilagojeno delo 

1. in 2. rešite ostali učenci 

KDOR ŽELI:  3. naloga . 

2. DAN: Odštevanje in seštevanje desetic do 100 

 Prepiši (ali prilepi) naloge, ki so prilagojene tvojemu nivoju, v zvezek za matematiko. 

 Še prej pobrskaj po zvezku, kaj pomenijo besede  zmanjševanec, odštevanec, 

razlika, vsota, seštevanec. 

 

1. Manca je v venec zvezala 20 rumenih in 40 belih narcis. 
Koliko rož je v njenem šopku? 
 

2. Oče je kupil 90 lesenih letvic. 50 letvic je že porabil za izdelavo vrat.  
Koliko lesenih letvic lahko oče še uporabi?  

 

3. Prvi seštevanec je 30, drugi seštevanec pa 40. Kolikšna je vsota? 
 
4. Koliko dobiš, če od 100 odšteješ 80? 

 

 

1. Manca je v venec zvezala 20 rumenih, 40 belih narcis in 30 tulipanov. 
Koliko narcis je v njenem šopku? 
 

2. Oče je kupil 90 lesenih letvic. 50 letvic je že porabil za izdelavo vrat, 10 
pa za  okvir. 
Koliko lesenih letvic lahko oče uporabi?  

 

3. Prvi seštevanec je 30, drugi seštevanec 40, tretji pa 40. Kolikšna je 
vsota? 
 

4. Koliko dobiš, če od 100 odvzameš 60, nato odšteješ še 30 in prišteješ 
10? 
 

5. Žan je pri košarki zadel 40 pik, Kevin pa 10 pik manj kot Žan, Jan pa  
toliko kot Kevin.  
 
Koliko pik so zadeli skupaj? 

 



 

                       KDOR ŽELI: Reši naloge v DZ, stran 49.  

 

3. DAN : Preverim svoje znanje  

Danes boš preveril svoje znanje o številih do 100: 

 V delovnem zvezku na strani 50 in 51 samostojno reši naloge.  

 Ko naloge rešiš, v prilogi poišči čebelčka in si ga nalepi na mesto »JAZ«.  

 Starši naj bodo učitelji, pregledajo naj tvoje naloge in prilepijo čebelčka, če si si ga 

prislužil. 

Naloge za utrjevanje na spletu  

interaktivne vaje.si:  

 1.-5.r: matematika: Števila do 100: Številske predstave do 100 (vaje na 

obeh straneh):  

 1.-5.r: matematika: Števila do 100: Seštevanje/ 

odštevanje do 100  S 

seštevanje desetic 

Seštej desetici  

Manjkajoča desetica  

Odštevanje desetic  

Katera desetica manjka?  

 

lilibi.si: Šolska ulica 1-2: Matematika: Števila do 100 


