
MATEMATIKA –Pri matematiki bomo prešli na povsem novo snov. Zato boš 

potreboval 1. delovni zvezek, ki si si ga odnesel domov. 

 

ŠTEVILA DO 10000 

Ta naslov napiši v zvezek. 

Oglej si projekcijo, ki sem jo pripravila. 

 

 

PROJEKCIJA – glej objavo na šolskih spletnih straneh 

 

Sedaj v 1. delu poišči naslov ŠTEVILA DO 10000.  Ker imam malo drugačen delovni zvezek, ne 

morem točno napisati strani. 

V delovnem zvezku je prva stran samo za pregledati. 

Na naslednji strani reši še naloge 1, 2, 3, 4 in 5. 

 

Naloge reši do petka. 

 

 

 

 

 

 

 

  



SLOVENŠČINA 

ČRKE IZ VISOKE DRUŽBE 

Jezikoslovni izrazi, ki jih morajo učenci poznati: 

lastno ime, občno ime, 

lastno ime bitja, zemljepisno lastno ime, stvarno lastno ime 

 

CILJI: 

Učenci in učenke razvijajo pravopisno zmožnost: 

- rabo velike začetnice v eno- in večbesednih lastnih imenih bitij, zemljepisnih in 

stvarnih lastnih imenih, v izrazih spoštovanja ter v svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz lastnih 

imen bitij; 

- rabo male začetnice v imenih jezikov, dni, mesecev in praznikov, v funkcijskih nazivih 

ter v vrstnih pridevnikih, izpeljanih iz zemljepisnih lastnih imen; 

 

POTEK UČNE URE: 

 

Veliko smo se v letošnjem letu pogovarjali o tem, kako se je pri človeku razvil govor, kasneje 

pa za sporazumevanje tudi pisava. 

Ko nastane in se razvije pisava, pa se pojavijo tudi pravila o tem, kako je potrebno pisati. 

V 4. razredu vsi vemo, da začetek povedi zapišemo z veliko začetnico, konec povedi označimo 

z ločilom, če pa se v povedi pojavljajo še imena, jih prav tako zapišemo z veliko. 

 

A v 4. razredu spoznamo, da so imena, ki se pišejo z veliko začetnico, lahko zelo različna. 

Danes se boš o tem veliko naučil. Za delo potrebuješ le zvezek, barvice in nalivno pero. 

 

Imena, ki jih pišemo z veliko, se imenujejo LASTNA imena. 

Zato v zvezek zapiši naslov LASTNA IMENA, ki jih lahko tudi delimo. 

 

 PREPIŠI s pisanimi črkami, kar je obarvano. Kar je zapisano s črno, je le razlaga 

in ni treba prepisovati. 

 

OSEBNA LASTNA IMENA (ime bitja):  Jure, Novak, Piki, Sonja, Tori 

(to so vsa imena za ljudi in živali) 



ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA:  Šoštanj, Topolšica, Slovenija, Toplica, Lom, 

Smrekovec 

 

STVARNA LASTNA IMENA:  Ciciban,  Gremo mi po svoje, Naš čas,  Blazno resno 

popolni, Poletje v školjki 

(to so vsa imena za revije, filme, risanke, naslove knjig…) 

 

IZJEMA: imena mesecev, praznikov, jezikov pa pišemo z majhno ( januar, april, 

slovenščina, novo leto, božič…) 

 

NALOGA: Iz vsake skupine besed si izmisli po 3 besede in jih uporabi v povedi. 

Pazi, da te besed ne bodo na začetku povedi. 

 

 

 

Nalogo opravi do petka. 


