
 

PONEDELJEK, 1. 2. 2021 

 

Pozdravljeni četrtošolci in četrtošolke! 
 

Danes je prvi zoom šele ob 11-ih. Do takrat rešite SLJ, NIT in ŠPO. Pri 
matematiki začnemo z novo snovjo, zato jo bomo reševali skupaj na video 
srečanju. 
 
Pri slovenščini si ne pozabite ogledati tudi PowerPoint-a, ki sem vam ga poslala 
po elektronski pošti.  
V kolikor se bodo med reševanjem pojavila vprašanja ali težave, si jih zabeležite 
in jih bomo razrešili, ko se vidimo ob 11-ih. 
Uspešno reševanje do takrat! 
 

MATEMATIKA 

MATEMATIČNI PROBLEMI – KORAKI REŠEVANJA  
 

 Naloge bomo rešili na video srečanju ob 11.00.  
 

 Pred video srečanjem preglej rešitve matematičnih nalog, ki si jih 
reševal/a v četrtek in petek ter izračunaj današnje račune za 
utrjevanje poštevanke. 

 

 

SLOVENŠČINA 

Kdor mi še ni poslal pripovedi, naj mi jo prosim pošlje danes. 

PRVI (MATERNI) IN TUJI JEZIK 

 Danes bomo nadaljevali z delom v 2. delu našega delovnega zvezka. 

 Na str. 8 si najprej preberi strip. Dobro si oglej tudi sličice. 

 Razmisli:  

Ali je deček sprva razumel tujca? Zakaj ne? 

Kako je tujec prikazal, kar je želel sporočiti?  

Kako se lahko sporazumevamo še drugače? 

Ali poznaš koga, ki ne govori slovensko?  

Kaj misliš, kako se pogovarjajo tujci ali priseljenci doma ali z ljudmi iz iste države? 

V katerih tujih jezikih znaš kaj povedati? 

Zakaj se je potrebno učiti tuje jezike? 

 

 

 



 

 

Zakaj se tujci, ki se priselijo v drugo državo, doma še vedno pogovarjajo v svojem 

(maternem) jeziku? 

Zakaj je pomembno, da se tujci naučijo govoriti slovensko, če živijo v Sloveniji?    

 Za tujce oz. priseljence je slovenščina drugi jezik oz. jezik okolja. 

 Torej: ljudje se sporazumevamo na različne načine; z mimiko, kretnjami 

rok, položajem telesa – NEBESEDNO  in seveda z govorom - BESEDNO. 

 Oglej si PPT. 

 V zvezek za slj prepiši besedilo s PPT – 10. in 11. prosojnica (slide). 

Naslov je PRVI (MATERNI) IN TUJI JEZIK. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

PONAVLJANJE  
  

 Odpri učbenik na strani 36 in ustno odgovori na vseh 9 vprašanj. Rešitve 

najdeš pod vprašanji.  
  

 Reši kviz na spodnji povezavi. Na koncu obvezno klikni POŠLJI/SUBMIT, 

da bom tudi jaz lahko videla tvoje odgovore. Ti pa si lahko ogledaš, kako 

si reševal/a.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekB3T2feeAMduV5nvLp25A9jxjAsNi2Q5xnQmr2n

VFKjhTmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekB3T2feeAMduV5nvLp25A9jxjAsNi2Q5xnQmr2

