
ČETRTEK, 26. 11. 2020 
 

SLOVENŠČINA 
1. naloga: ČRKA I 

Četrtek je namenjen pisanju črke I. Preden pa se boš lotil  

nalog v delovnem zvezku, se boš malce poigral z glasom I.  

Ugotavljal boš, kje je njegovo mesto v besedi. Glas I lahko najdemo na začetku,  

na sredini ali na koncu besede. Bodi pozoren, saj se glas I lahko nahaja na več mestih v besedi (npr. 

LILI).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9pu5bVSh6I&feature=youtu.be 

 

2. naloga: REŠEVANJE V NAŠI ULICI 

Odpri delovni zvezek Naša ulica na strani 66 in 67 in reši naloge.  

 

MATEMATIKA 
1. naloga: DELO V RJI 

Reši naloge v RJI (1. del) na strani 40.  

 

2. naloga: KOLO ŠTEVIL 

Vzemi zvezek s kvadratki in ošiljen svinčnik. Odpri na naslednji prazni strani. Z rdečo barvico (čez en 

kvadratek na sredino zgoraj) zapiši naslov VAJA. 

 

S klikom na spodnjo povezavo se ti bo odprlo kolo števil. Tvoja naloga bo, da boš s klikom zavrtel kolo 

in počakal, da se kolo ustavi. Ko se ta ustavi na eni izmed znanih števil, boš to število zapisal v zvezek 

s kvadratki.    

Primer: Kolo števil se ti je ustavilo na številu 3. Vzemi ošiljen svinčnik in čez dva kvadratka zapiši to 

število. Nato spusti en prazen kvadrat in ponovno zavrti kolo števil. To ponavljaj vse do konca vrstice. 

V primeru, da se kolo ustavi na jokerju, vstani in naredi 10 poskokov. 

 

Pomembno: Ko se kolo števil ustavi na določenem številu, se vam prikaže možnost ZAPRI ali 

ODSTRANI. Pomembno je, da izberete možnost ZAPRI.  

 

https://wheelofnames.com/sl/ma7-ds2 

 

Ko prideš do konca vrstice, vzemi svojo najljubšo barvico in pobarvaj celo vrstico kvadratkov. 

 

Zgornja števila zapiši še enkrat, vendar tokrat čez en kvadratek. Veselo na delo!  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Pri današnji učni uri boš potreboval zvezek s tačko in peresnico. Spoznal boš nekatere stare predmete 

in njihov razvoj. Pri posameznem predmetu razmisli, kako ta izgleda danes. Ko si pogledaš posnetek, 

https://www.youtube.com/watch?v=z9pu5bVSh6I&feature=youtu.be
https://wheelofnames.com/sl/ma7-ds2


starše povprašaj, ali imate tudi vi doma kakšen star predmet. Vsa ostala navodila pa boš zasledil v 

posnetku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJPO1h3MOBo&feature=youtu.be 

 

GLASBENA UMETNOST 
Glasbena umetnost bo danes prav posebna – glasbene uganke. Prepoznaval boš že znane melodije 

pesmi in zvoke glasbil. Pa se preizkusi!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=IomiBvEq7bw&feature=youtu.be 
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