
 
 
 
 

1. DAN: Števila do 100  

 

➢ Na spodnji povezavi se ti bo odprl kviz. 

https://forms.gle/5h2YzhuBfmJ1aGKv6 

➢ Rešuj ga samostojno. Nekatere naloge so lažje, nekatere težje. 

➢ Natančno preberi vsako vprašanje in s klikom izberi pravilni 

odgovor. 

➢ Ko je kviz končan, pritisni pošlji in preveri svoje odgovore. 

Dodatna naloga za tvojo vajo SEŠTEVANJA : DZ MAT, stran 76, samo 

PONOVIM. 

 

2. DAN: Preverim svoje znanje 

 

➢ Pripravi DZ za MAT na strani 72 in pisalo. 

➢ Umiri se in začni z reševanjem nalog. Rešuj sam. Poskusi ves 

čas ostati zbran. 

➢ Na koncu sam preveri pravilnost rešitev, tako da si daš ✓.

 
Povečaj sliko, da ti bo lažje. 

MATEMATIKA 



 
 
 
 

➢ Preglej svoje delo in oceni ali si si prislužil »čebelčka« (nalepko 

iz priloge) in ga prilepi na polje JAZ (zgoraj). 
➢ Učitelj naj bo tvoja mama ali oče. Če si si zaslužil »čebelčka«, 

naj ti ga prilepijo na polje UČITELJ.  

 

Dodatne naloge za vse nivoje: 
https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html 

 

3. DAN: Odštevam do 100, DE – E = D 

 

➢ Oglej si predstavitev, ki je v prilogi pod naslovom: 

Odštevam DE-E=D 

➢ Rešuj naloge. Izberi si en nivo. 

 

- Lahko si ponovno ogledaš predstavitev, tako da vsako nalogo še 
sam nastaviš s kockami. 

- DZ, stran 74, naloga 1 
- DZ, stran 75, naloga 3 

 

 
- DZ, stran 74, naloga 1 
- DZ, stran 75, naloga 2 
- DZ, stran 76, izberi si eno besedilno nalogo 

 

 
- DZ, stran 75, 3, 4 
- DZ, stran 76 

 

 

 

 

 

https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html


 
 
 
 

4. DAN: Odštevam do 100, DE – E = DE 

 

➢ Oglej si predstavitev, ki je v prilogi pod naslovom: 

Odštevam DE-E=DE 

➢ Rešuj naloge. Izberi si en nivo. 

 

- Lahko si ponovno ogledaš predstavitev, tako da vsako nalogo še 
sam nastaviš s kockami. 

- DZ, stran 78, naloga 9 (lahko pa tudi del ali celotno nalogo 10) 

 

 
- DZ, stran 79, naloga 14 

 

 
- DZ, stran 79 

 

Dodatne naloge  

DZ MAT, stran 78, naloge 11, 12, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DODATNE NALOGE po obravnavi odštevanja 

https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_ODŠTEVANJE.html 

Besedilne naloge  

 

- DZ, stran 76 

 

 
➢ V zvezek napiši  Odštevam do 100. 

 
➢ Prepiši besedilne naloge in jih reši. 

 
1. Na maratonu je nastopilo 87 tekačev. 7 tekačev ni prišlo do cilja.  
     Koliko tekmovalcev je priteklo do cilja? 
 

2. Cvetličarka mora narediti 36 šopkov. 6 šopkov je že naredila.  
  Koliko šopkov mora še narediti? 
 

    3.Zmanjševanec je 98, odštevanec pa 9. Kolikšna je razlika? 
 

 

 
➢ V zvezek napiši  Odštevam do 100. 

 
➢ Prepiši besedilne naloge in jih reši. 

 
1. Babica ima 76 let, a njena sestra je šest let mlajša. Koliko je stara 

babičina sestra? 
2. Očka je spekel 25 palačink. Jana je pojedla 3 palačinke, Nejc pa 

2 palačinki.  
    Koliko palačink je še ostalo?  
    Koliko palačink bo pojedel očka, če bo pojedel polovico  
    preostalih palačink? 
3. Kolikšna je razlika, če je odštevanec 7 in zmanjševanec 77? 

 

 

https://interaktivnevaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_ODŠTEVANJE.html

