
MATEMATIKA, 8. 4. 2020 

1. Ponovimo  

Zapisala sem ti nekaj števil in določila znak <,>,=. Izmisli si število, ki bo 

ustrezalo že določenemu znaku in številu. 

 

Primer:   419  <  532                    776   >   333                  123    =  123 

 

Reši ustno:  314 >_______          _____< 867                345    >  _____ 

 

                    ____=  567                 365 > _____              _____ < 724 

 

2. Pripravi si kartončke na katerih imaš zapisane števke od 1 do 9 in 0. 

 Razporedi jih po mizi in sestavi  število, ki ima S,D,E. 

 Sedaj ustno poimenuj število, ki je za 1 večje od tega števila. 

Primer: sestavim število   145  za eno večje je število  146 

                               število   829  za eno večje je število  830 

                               število   300  za eno večje je število  301 

Naredi nekaj primerov. 

 

Števila, ki so za eno večja od prejšnjega števila so NASLEDNIKI. 

 Sestavi število, ki ima S,D,E in ustno poimenuj število, ki je za eno 

manjše od tega števila. 

 Primer: sestavim število   267  za eno manjše je število 266   

                                 število   500  za eno manjše je število  499 

                                            število  320  za eno manjše je število  319 

           Naredi nekaj primerov. 

           Števila, ki so za eno manjša od prejšnjega števila so PREDHODNIKI. 
 

3. V zvezek napiši naslov: PREDHODNIK, NASLEDNIK 
Danim številom v razpredelnici napiši predhodnike in naslednike. 
Razpredelnico nariši v zvezek in reši. 
 

predhodnik število naslednik 

 543  
 789  

 450  



234   
  100 

659   
 699  

799   
 

4. Reši v DZ na strani 32 / 3. in 4. nalogo. 
V Iksu na strani 85/ 1. nalogo. 
 

 Dodatna naloga 
Reši, če želiš. Rešuj v matematični zvezek. 
 
Katero je najmanjše trimestno število? 
Katero je največje trimestno število?  
Katero je najmanjše trimestno število, ki ga lahko zapišeš s števkami 4,3 in 8? 
Katero je največje trimestno število, ki ga lahko zapišeš s števkami 4,3 in 8 ? 
 
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
Oglej si film na spodnji povezavi. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM 
 
Odgovori na spodnja vprašanja. 

 Kaj film prikazuje? 

 So vse pokrajine na Zemlji enake? 

 Kakšne razlike si opazil/a? 

 Misliš, da je bil film posnet v istem letnem času? Pojasni! 

 Kako so film posneli na začetku in na koncu? 
 

Si ugotovil/a, da so prvi in zadnji posnetki filma narejeni iz vesolja. Tako vidimo, 
da je naša Zemlja res okrogla.  
 
1.Obliko našega planeta prikažemo z globusom. Če ga imaš, ga poglej. 
    Na njem so prikazane vode z modro barvo in kopno z rjavo barvo. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM


                           GLOBUS 

 
2.  Lahko pa Zemljino površje opazujemo tudi na zemljevidu. (Če ga imaš, ga 

poglej).  

 
 
 
                    POGLED NA ZEMLJO Z VESOLJA 
 

 
 
Kopno na Zemlji imenujemo celine. Imamo jih sedem. 
Vode imenujemo oceani. Na Zemlji jih je pet. 



 
Oglej si še  fotografije iz različnih celin. 
 

      
 

 
 
 

   
 



                
 

3. Če nimaš globusa niti zemljevida, si zemljevid oglej v učbeniku, str. 56, 57. 

 Poimenuj oceane. 

 Poimenuj kopno – celine. 

 Koliko je celin in koliko oceanov? (Preštej. Odgovora preveri v 

učbeniku, str. 56 in 57). 

 
 Dodatna naloga 

 
Na spletu še sam/a poišči fotografije iz posameznih celin in si jih oglej. 
 
SLOVENSKI JEZIK 

1. Tudi danes bomo govorili o naši sosednji državi Italiji. Ustno ponovi in odgovori 

na nekaj vprašanj. 

 Kaj veš o Italiji? (Če si pozabil/a, hitro poglej v učbenik za SPO, str. 52 in v 

DZ za SLJ, str. 75). 

 Zakaj grad Miramar pišemo z veliko začetnico? (Ker je to ime gradu). 

 Kako pišemo imena narodov? 

 Kakšen jezik govorimo Slovenci? 

Razlaga: Slovenci govorimo slovenski jezik, ki ga pišemo z malo začetnico. 

2. V DZ, str. 76 reši 2. in 3. nalogo. Odgovarjaj v celih povedih. 



 
 Dodatna naloga 

Zapiši v pisanko še nekaj podobnih primerov.  

 Erik je Španec. Govori špansko. 

 

 

ŠPORT 

Poznaš staro otroško igro ristanc? Za igro potrebuješ kredo, kamenček in 

prazen prostor, kjer ni ljudi. 

 

S kredo na tla nariši kvadrate s številkami, kot prikazuje spodnja slika. Poišči 

ploščat kamenček in ga vrzi najprej v prvi kvadratek in skači po oštevilčenih 

kvadratih. V enojno polje skači z eno nogo, v dvojno pa z obema istočasno. Pri 

obratu (v polkrogu) se obrni v skoku. Na enak način se vrni na izhodišče, vmes pa 

poberi svoj kamenček. Nato nadaljuj z metanjem kamenčka in skakanjem do 

konca. Pazi, da ne stopiš na črto ali ven iz polja. 

 

Če ti je igra prelahka, si oglej spodnji videoposnetek in preizkusi še druge 

načine skakanja. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xiZo89QhIA4&feature=

emb_title 
 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xiZo89QhIA4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xiZo89QhIA4&feature=emb_title


ANGLEŠČINA  

 

EASTER – VELIKA NOČ 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Današnja ura bo ustvarjalna in namenjena ponovitvi teme 

EASTER. 😊  

 

 

 

1. Najprej ob sličicah in posnetkih ponovi pomembne besede. 😊 Nič lažjega, kajne? 😊 

 

>> EGG HUNT 

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

izgovori) 

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

 

2. Zapoj pesmico Sleeping bunnies (Speči zajčki): 

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

 

 

 

 

3. Zdaj pa pripravi trši barven papir, flomastre, barvice, škarje, lepilo …. 

Izdelal boš velikonočno voščilnico (Easter card). 😊 

Spodaj imaš primer velikonočne voščilnice. To pa ne pomeni, da mora biti tvoja točno takšna! 

😊 Bodi ustvarjalen.  

Na prvo stran lahko narišeš: easter basket, easter bunny, easter chick, easter eggs …  

Lahko pa izrežeš oblike iz barvnega papirja in jih nalepiš na tršo podlago. 

Če imaš doma kakšne okraske, bleščice itd., lahko uporabiš tudi te. 😊 

 

Ko je prva stran narejena, obrni voščilnico na drugo prazno stran in z lepimi mavričnimi 

črkami napiši »HAPPY EASTER« (vesela velika noč)  ali pa »HAPPY EASTER HOLIDAYS« (veseli 

velikonočni prazniki). 

 

ŽE VEŠ, KOMU BOŠ POSLAL SVOJO VELIKONOČNO VOŠČILNICO? 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=hNxhqT7D9zY
https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo
https://www.youtube.com/watch?v=gyegm85BPPA


EASTER CARD 

 

DODATNI PREDLOGI ZA USTVARJANJE: 

Če imaš čas in  dovolj materiala, lahko izdelaš tudi okraske za stanovanje, svojo sobo itd. 

EASTER BUNNIES 

 EASTER EGGS 

                   

Vir: https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-

8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-

cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJk

gEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-

6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M 

 

TEBI IN TVOJI DRUŽINI ŽELIM LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE! 😊 

                             HAPPY EASTER HOLIDAYS! 

TEACHER PETRA 

 
Pozdravljata te tudi učiteljici Vika in Laura. 

https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJkgEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M
https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJkgEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M
https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJkgEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M
https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJkgEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M
https://www.google.com/search?q=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&tbm=isch&ved=2ahUKEwi51oO_-8boAhUWuKQKHe79CMAQ2-cCegQIABAA&oq=easter+bunnies+on+a+string+kids+papier&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHB1ioHWDGHmgAcAB4AIAB1wGIAesJkgEFOC4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=o2WEXvn4GZbwkgXu-6OADA&bih=789&biw=1600&rlz=1C1GCEA_enSI886SI886#imgrc=wtnB4NduJQjwXM&imgdii=AS_IkSxycB6U0M

