
3. a, ponedeljek, 11. 5. 2020 

1. ura: ANGLEŠČINA – učiteljica Maja je spet pripravila nekaj zanimivega – 

POGLEJ takoj. 

2. ura: SLOVENSKI JEZIK – Črka V – zapis in izgovorjava 

1. Si imel/a velike težave prejšnjo uro z zapisom in izgovorjavo L.   

L izgovarjamo kot L – lev, krokodil, lisica, klop, šakal, kragulj 

L izgovarjamo tudi kot U – osel, polh, volk, žolna, polž, orel 

Preveri (obvezno) pravilnost druge naloge na strani 50. 

2. Tudi črko V izgovarjamo lahko na dva načina – kot V in kot U. 

Če nisi uspel/a rešiti križanke na strani 51, jo reši sedaj. Besede še enkrat glasno 

preberi. Bodi pozoren/pozorna na izgovorjavo črke V. Poišči pa tudi rešitev 

ugank v 1. nalogi in odgovori na vprašanja. 

3. Na strani 52 reši 1. in 2. nalogo. Rešeni nalogi fotografiraj in mi pošlji na 

MMS ali mail. 

3. ura: MATEMATIKA – Števila do 1000 

Naslov v zvezek – VAJA 

Uspešen/uspešna bom, ko bom: 

• Poznal/a desetiške enote: E, D, S, T 

• Poznal/a zaporedje v množici naravnih števil do 1000 

• Določil/a predhodnik in naslednik števila 

• Razumel/a odnose med števili  (<, >, =) 

• Števila do 1000 pravilno zapisal/a z besedo 

Da števila do 1000 dobro utrdiš, naredi spodnje vaje. Preglednici preriši ali 

prilepi v zvezek. 

število desetiške enote zapis z besedo 

340 3S 4D TRISTO   ŠTIRIDESET 
 4S 8D 2E  

  SEDEMSTO   PET 
999   

 6S  8E  
  STO   DEVETINDVAJSET 

 



Pozoren in natančna bodi tudi pri tej nalogi. 

PREDHODNIK ŠTEVILO NASLEDNIK 

 9  

  78 
456   

 999  

  701 
 

V RAČUNANJE JE IGRA reši strani 42 in 43. 

 

4. in 5. ura: LIKOVNA UMETNOST 

Matematika je lahko tudi zabavna, zato jo boš danes kar narisal/-a pri likovni 
umetnosti. Navodila so v spodnji povezavi. 

Po navodilih iz spodnjih posnetkov »nariši« in utrjuj poštevanko po lastni izbiri. 
Rišeš lahko na list papirja, ki ga boš naslednji ponedeljek že lahko 
prinesel/prinesla v šolo. Pri risanju in barvanju uporabi poljubne barve in pri 
barvanju se prepusti domišljiji (ni potrebno barvati kot na posnetku, videu sledi 
le na začetku, ko utrjuješ poštevanke). Naredi vsaj dva primera. UŽIVAJ. Lahko 
pošlješ kakšno sliko. 

https://www.youtube.com/watch?v=UpX8OQzubrA&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=UpX8OQzubrA&feature=emb_rel_end

