
Pa je tukaj že četrtek. Še malo nas loči do praznikov. Komaj že čakamo, kajne? 

SLJ: Mala in velika pisana črka h 

Danes se bomo učili novo pisano črko h. 

Najprej si oglej demostracijo pisanja na povezavi. Zdaj to že znamo poiskati, kajne? 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Črko h boste najprej poiskali v belem delovnem zvezku na strani 108 in 109. Napišite jih celo vrstico. 

Opozorila bi vas samo na to, da je mali pisani h tako kot l, k in t, raven »kot sveča«. Ne pozabi na to. 

Veliki H pa ima začetek tak kot veliki I, samo da mu dodamo še eno zanko zraven.  

Ko končaš v belem DZ, naj vam starši še v zvezek za pisanje 

napišejo malo in veliko h, spodnje besede in povedi. Lepo in 

natančno jih napišite do konca vrstice, povedi še v drugo 

vrstico. Potrudite se, kolikor se le da. 

 

 

(prosim za fotografijo naloge v zvezku za pisanje) 

 

MAT: Evri in centi 

Verjetno že vsi veste, da naš denar poleg evrov sestavljajo tudi 

centi. To je tisti drobiž, ki ga imamo v denarnici posebej. To so manjši kovanci. Desetice centov so 

rumene barve (10 c, 20 c, 50 c). Posamezni centi pa so bakreno rdeče barve (1 c, 2 c, 5 c). Oznaka za 

cente je mali c. 

Poišči doma cente. Koliko centov si našel? Najprej preštej desetice centov (rumene kovance), nato pa 

prištej še posamezne cente (bakreno rdeče kovance). Svetujem ti, da jih šteješ tako, da posamezne 

vrednosti kovancev zložiš v kupčke. 

In še pomembna ugotovitev naše ure: 

1 EURO = 100 CENTOV 

Ta prikaz si lahko ogledaš tudi v DZ, str. 87. Reši še spodnjo nalogo in vse naloge na naslednji strani. 

Pri tretji nalogi pazi, da narišeš denar, ki dejansko obstaja (npr. kovanca za 3 cente nimamo) in da 

zraven številk napišeš enote (€, c).  Na merske enote pa ne pozabi tudi pri spodnjih besedilnih 

nalogah. Pišemo jih tako v računu kot tudi v odgovoru, ki naj bo res natančen. 

1 € + 3 € = 4 €                       pri računih vedno zapiši enoto 

ŠPO: Vaja joge 

Uporabila sem naloge, ki jih je zbral učitelj Matjaž. Mislim, da ne bo jezen, ker sem 

vam jih posredovala.  

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 

 

 

SPO: Ponavljamo snov 

Oglej si stran v DZ, str. 61. Če se le da, izvedi naslednje poskuse. Naslednji teden (po praznikih) se 

bomo pogovarjali o rezultatih. 

Obrni na stran 62. Čas je za ponovitev snovi. Oglej si, kaj smo se v času, ko smo se učili na daljavo, vse 

naučili. Če si kakšno stvar pozabil, hitro prelistaj učbenik ali zvezek nazaj (od strani 56). 


