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SLJ – Utrjevanje snovi 

Preko interaktivnih vaj na spletu boš ponovil jezik- SLOVNICO. Ker so naloge kratke, jih je 

nekoliko več. Torej, danes pri slovenščini rešuješ naloge le na spletu.  

VELIKA ZAČETNICA – izberi vsaj 3 naloge in jih reši (lahko tudi več) 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%C8ET/Vel_zac.htm 

 https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/zacetnice1.htm 

 https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Zacetnice.htm 

 https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Fonzi.htm 

 https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_VEL_ZACET/VZ_2.htm 

ZAPIS ŠTEVIL https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Zapisovanjestevil.htm 

KAJ JE PRAVILNO? 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kako_je_pravilno/Kako_je_pravilno.htm 

 POIŠČI IN POPRAVI https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Simon.htm 

KAKO DOBRO BEREM IN SESTAVLJAM POVEDI? 

https://uciteljska.net/Bralne_Vaje/Hitrost/RazvijanjePercepcije_Gledam/3_Povedi/cetrta.ht

m 

 

 

 

 

NIT – Možgani in živci 

V zvezek napiši Možgani in živci. Preberi spodnji zapis. Beri počasi in razmišljaj, o čem bereš. 

Sledi zapis v zvezek:  

Možgani in živci skupaj tvorijo živčevje.  Živčevje nam omogoča:  

 usklajeno delovanje celotnega telesa  

 nadzira dihanje  

 nadzira bitje srca.  

Možgani omogočajo zaznavanje, mišljenje, čustvovanj, pomnenje.   
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Sporočila iz okolja sprejemamo s čutili (oko, uho, nos, jezik, koža). Sporočila potujejo po 

živcih, ki so razporejeni po celem telesu, v hrbtenjačo do možganov. Možgani prepoznajo 

podatke in pripravijo odziv telesa na okolico. Torej, povedo nam, kako v situaciji ravnati.  

Preberi še besedilo v učbeniku na strani 56, 57. Oglej si zanimivosti o možganih na povezavi. 

 

 

 

MAT – Matematični problemi 

Besedilne naloge si reševal že velikokrat. Danes se boš ponovno srečal z njimi.  

V zvezek napiši zgornji naslov in datum. Prepiši spodnjo nalogo. 

V treh 4. razredih je 72 učencev. Načrtovali so končni izlet na morje. Avtobusna karta je stala 

12 evrov. Na dan izleta je nekaj otrok zbolelo. Na izlet jih je tako odšlo 69. Koliko otrok je 

zbolelo? 

S:  

R: 72 – x = 69  , x = 3   POMOČ: 72 – 69 = x,    x = 3 

O: Zboleli so 3 otroci.  

  

V DZ/50 boš rešil naloge po navodilu, pa tudi račune boš izračunal (napisani na začetku 

naloge). Potem pa boš rešil še naloge na strani 51. 4. nalogo boš rešil v zvezek. Reši še naloge 

na strani 52. 6. nalogo reši, če želiš.  

 

ŠPO – Razgibavanje notri 

Danes je že boljše vreme kot včeraj. Tako boš spodnje vaje naredil notri, kasneje pa se lahko 

razgibaš tudi zunaj.   

1. Poskusi s trebušnjaki. Uležeš se na tla. Če imaš možnost, stopala lahko zatakneš za kavč ali 

omaro. Roke prekrižaš na prsih. Stisni trebušne mišice in naenkrat naredi 20 trebušnjakov. 

Vajo ponovi vsaj trikrat danes.  

2. Druga vaja pa je predklon. Stopi na stol. Počasi se prikloni, roke potisni čim nižje. Če se da, 

naj dlani pridejo nižje od stopal. Lahko poskušaš večkrat. Kolen pa pri tem ne smeš pokrčiti.  

3. Na postelji poskusi narediti preval naprej in nazaj.  

4. Naredi še svečo – stojo na lopaticah. 

 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-dozobka/174530925

