
ČETRTEK, 17. 12. 2020 

- ne pozabi pogledati na adventni koledar pod številko 17! 
LINK: https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c 

 

SLOVENŠČINA 
 

4. URA: UČIM SE UČITI (DZ/74) 
 

 Kako si že pomagamo pri zapisu, kadar nismo prepričani, kako naj nagajivko 
zapišemo? Na primer: golob, Aljaž, mož, sladoled … 
 

 Odpri DZ/74 in preberi strip. 
 

 Sedaj pa odpri zvezek za SLJ in bomo malo ponovili. Napiši: VAJA 
 

Ne prepisuj razpredelnice! Oglej si jo, nato zapiši, čigavo je kaj. Napiši povedi. 
Piši lepo, s pisanimi črkami in nalivnim peresom. 
 
1.  Napiši, čigavo je kaj. 
      Primer: Torba je Ninina.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Prepiši besedilo s pisanimi črkami in vstavi vejice. 
 

Včeraj so se v porodnišnici rodili Nejc Jaka Sanja Tim Gaja in Uroš. 

Matija ima medvedka avtomobilček kocke in robota. 

Na polici so majice hlače kopalke krila in klobuki. 

Nina je v trgovini kupila čokolado kruh banane paradižnik meso in olje. 

 

3. Iz danih besed tvori lepe povedi. Pazi, vse besede so nagajivke. Piši s 
pisanimi črkami. 
 

JEŽ, GRAD, GOLOB, PLOD, STORŽ, ALJAŽ,   
METULJ, ČEVELJ, NAHRBTNIK, KONJ    
 

Naloge fotografiraj in mi pošlji po e-pošti. 

 
PREDMET 

 
IME 

torba Nina 

košara Matej 

medvedek Mojca 

kolo Nik 

dežnik Barbara 

avto Aljaž 

https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c


5. URA: SPOZNALI SMO (DZ/75) 
 

 Danes preberi v DZ/75 še en strip. Kaj ti strip sporoča v prvi vrsti? Krepko 

napisane besede ti povedo dogajanje za danes, včeraj in jutri. 

Spoznali smo, kako opišemo dogajanje, ki se dogaja danes, kako tisto, ki se 

bo zgodilo jutri in kako tisto, ki se je zgodilo včeraj. Odpri DZ/65, 70, 71 in 

ponovi. 
 

 Kaj pa v drugi vrsti? Tudi tukaj ti pomagajo krepko napisane besede.  Kako si 

že pomagamo pri zapisu besed nagajivk? Učili smo se pravilno pisati besede 

nagajivke. Odpri DZ/ 72, 73 in ponovi. 
 

 In še tretja vrsta. Na kaj ste bili vi pozorni, ko ste opisovali osebo? Tukaj pa 

smo brali različna opisovalna in pripovedovalna besedila. Odpri DZ/ 68, 69 in 

ponovi. 

 

MATEMATIKA 
 

3. URA: DELJENJE Z 2 (DZ/8) 
 

 Zdaj pa že vem, da znaš poštevanko števila 2. Hitro jo ponovi, tokrat brez 

zvezka. 
 

 Kako delimo s številom 2 si najprej poglej na spodnji povezavi: 

https://youtu.be/R2I_ILfCCu0  
 

 Da si boš lažje zapomnil pa prepiši še v zvezek: 
 

DELIMO S ŠTEVILOM 2 

 

 2 : 2 =  1,             ker je 1  2 = 2 

 4 : 2 =  2,             ker je 2  2=  4 

 6 : 2 =  3,             ker je 3  2 = 6 

 8 : 2 =  4,             ker je 4  2 = 8 

10 : 2 = 5,             ker je 5  2 = 10 

12 : 2 = 6,             ker je 6  2 = 12 

14 : 2 = 7,             ker je 7  2 = 14 

16 : 2 = 8,             ker je 8  2 = 16 

18 : 2 = 9,             ker je 9  2 = 18 

20 : 2 = 10,           ker je 10  2 = 20 

 
 

 DZ/8: Natančno si oglej in preberi  1. nalogo. Na enak način ( z obkrožanjem) 

reši še ostali dve nalogi ( bodi pozoren, da boš obkrožal po dva predmeta). 

https://youtu.be/R2I_ILfCCu0


DODATNI POUK 

 
 

 
 

 Sedaj pa poskusi še sam sestaviti podobno nalogo. V zvezek za SLJ napiši 

naslov Praznično možgančkanje – dodatni pouk. Za vsako črko si izmisli svoj 

znak, potem pa s pomočjo teh znakov napiši nekaj besed. Vse napiši v 

zvezek. 

 


