
Zakorakali smo v četrti teden drugačnega učenja. Slišim, da vsem dobro gre. To 

me zelo veseli. Naj tako ostane. 

Danes je prva po vrsti matematika. Tudi v tem tednu bodo z nami števila do 

1000. O njih že nekaj vemo, še veliko novega se bomo naučili.  

 

 

MATEMATIKA, 6. 4. 2020 

1. Ustno ponovi snov prejšnjega tedna. Na mizo nastavi večje kvadrate, ki  
predstavljajo stotice, trakove, ki so desetice in manjše kvadratke, ki so enice. 

                
 

Po zgornjem postopku si sam/a nastavi S, D, E in povej: 

 Koliko S, D, E si nastavil/a?                 4 S  5D  2E 

 Katero število predstavlja prikaz?     452         štiristo dvainpetdeset  
Postopek večkrat ponovi. 

Reši naloge v IKSU na strani 83 in 84. 

2. Večje ali manjše? 

 Izreži si deset kartončkov in na vsakega zapiši po eno števko od 0 do 9.  

 Nato  povleci po tri kartončke in iz njih sestavi število. 

 Nato povleci še tri in tudi iz njih sestavi število.  

 Primerjaj, katero število je večje, katero manjše.  

 Med njiju s pisali postavi ustrezni znak. 

PRIMER: Izvlečem števke   2, 4, 9    in    5, 3, 1 

             Sestavim število    294  in  513 

Število 513 je večje, število 294 je manjše. Med njiju postavi ustrezen znak. 

                                          513  >  294   ali    294   <  513 

Glasno povej. Število petsto trinajst je večje od števila dvesto štiriindevetdeset. 

                      Število dvesto štiriindevetdeset je manjše od števila petsto trinajst. 



Vajo večkrat ponovi in zapiši v matematični zvezek pod naslov VEČJE ALI 

MANJŠE. 

3. Reši naloge v DZ in Iksu. 
    DZ stran 32/ 1. in 2. naloga    
   IKS stran 86/ 1. naloga 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Pri spoznavanju okolja smo se pogovarjali o naših sosednjih državah. 
Katera je naša zahodna soseda? 
Si že našel/a odgovor? Je mogoče Italija? Seveda. Italija je pravilni odgovor. 
 
1. Odpri DZ.  Nato na strani 75 preberite besedilo Gremo v Italijo po vlogah v vaši 
družini.  
 
2. Po prebranem besedilu zapri DZ. Ustno odgovori na naslednja vprašanja, s tem 
boš preveril/a razumevanje besedila. 

 S kom sta Ana in Jan obiskala grad Miramar? 

 V kateri državi je grad Miramar? 

 Kako se v italijanščini reče grad? 

 Koliko let je star grad? 

 Zakaj v Trstu govorijo tudi slovensko? 

 Kateri jezik je naš materni? 

 Kateri jezik imajo Italijani za materni jezik? Zakaj? 

 Zakaj so v obmorskih krajih zapisana imena krajev v dveh jezikih? 
 
3. V besedilu z rdečo barvico obkroži vse velike začetnice.  
    Tudi imena narodov pišemo z veliko začetnico –Slovenci, Italijani, Nemci … 
     Zakaj Miramar pišemo z veliko začetnico? 
 
4. V pisanko napiši naslov Gremo v Italijo in prepiši vprašalne povedi.  
 
 Dodatna naloga 

Opiši izlet, ki se ti je najbolj vtisnil v spomin. 
 

 



ANGLEŠČINA 

EASTER – VELIKA NOČ 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

V tem tednu se bomo tudi pri angleščini 

pogovarjali o velikonočnih praznikih. 

Angleži veliko noč z eno besedo poimenujejo EASTER, velikonočnim praznikom 

pa rečejo EASTER HOLIDAYS. 

 

1. Najprej si oglej kratko risanko Peppa the Pig: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Kaj so počele živali v risanki? Tako je! Iskale so velikonočna jajca.  Temu rečemo EGG HUNT. 

>> EGG HUNT 

 

 

 

2. Zdaj pa ponovimo pomembne besede. Poslušaj spodnje posnetke in večkrat ponovi 

besede. 

Easter: https://www.youtube.com/watch?v=hNxhqT7D9zY (poslušaj in izgovori) 

Easter vocabulary: https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo 

 

3. V zvezek napiši naslov EASTER.  Pod naslov prepiši spodnje besede in nariši ustrezne 

sličice. Pomagaj si s posnetkom. 😊 

                EASTER BUNNY     EASTER EGGS             EASTER LAMB          EASTER BASKET 

                     ** Dopiši tudi EASTER CHICK (VELIKONOČNI PIŠČANČEK) in ga nariši. 😊 

 

Angleži imajo navado, da za 

zabavo skrijejo velikonočna 

jajca okoli hiše, ki jih morajo 

potem najti. 

Kdor jih najde največ, 

zmaga. 

Ali si se že šel to igro doma? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://www.youtube.com/watch?v=hNxhqT7D9zY
https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo


4. Za konec zapoj spodnjo pesmico, ki smo jo že spoznali v šoli. Se spomniš tudi plesnih 

gibov? Sleeping bunnies: https://www.youtube.com/watch?v=gyegm85BPPA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyegm85BPPA

