
Učna vsebina od 30. 3. do 3. 4. (sklop 4. šolskih ur) 

Št. 
učne ure 

 
Učna tema 

 
Delo in gradivo 

Sem 
opravil/-a 

1. Pravopisne 
vaje 

Opravil si veliko dela in si pridobil, utrdil pravopisno znanje rabe velike oz. male začetnice. 
Pazi, da tega znanja ne pomešaš pri rabi angleščine oziroma nemščine, saj se njihova 
pravopisna pravila glede velike začetnice razlikujejo od naših slovenskih pravil. Ena takšna 
posebnost je npr. zapis mesecev, mi jih pišemo z malo, recimo april, v angleščini pa se pišejo 
meseci z veliko, npr. April. 
 
Izkoristi to »šolsko« uro še za dodatno utrjevanje pravopisnega znanja (velika začetnica, vejica, 
črka, pika, pisanje skupaj in narazen …).  
V zvezek si napiši naslov POPRAVLJANJE NAPAK. Besedilo, ki je dostopno na spodnji povezavi, 
lahko pravilno prepišeš v zvezek ali pa ga natipkaš v desne prazne okvirčke. 
 
SLIKOVALNICA  
Prosim, da ko končaš nalogo, slikaš zvezek oz. narediš posnetek zaslona in sliko pošlješ 
svojemu učitelju, učiteljici na njegov/njen elektronski naslov. 
 
Pri pisanju e-pisma upoštevaj pravila zgradbe (ne pozabi dodati priponke - slike DN). 
 V pomoč ti je lahko priložena slika. 
 

 



 
 
interaktivne vaje: 
- https://www.liveworksheets.com/worksheets/sl/Sloven%C5%A1%C4%8Dina/Popravljanj

e_napak/Popravljanje_napak_hc30975xl  
 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/sl/Sloven%C5%A1%C4%8Dina/Popravljanje_napak/Popravljanje_napak_hc30975xl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/sl/Sloven%C5%A1%C4%8Dina/Popravljanje_napak/Popravljanje_napak_hc30975xl


 

2. Krajšave DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič) 
 
Reši naloge vezane na učno vsebino KRAJŠAVE. 
V zvezek si najprej zapiši naslov KRAJŠAVE, OKRAJŠAVE, SIMBOLI in prepiši besedilo, ki je v 
modrih okvirčkih, nato se loti reševanja nalog. 
 
str. 41−43 
nal. 23−27 
 
Iz reklam, časopisov, revij, ki jih imaš doma, izreži po tri primere krajšav, in sicer 
- 3 okrajšave,  
- 3 kratice, 
- 3 simbole, 
in jih prilepi pod učno snov v zvezek. 
 

OKRAJŠAVE KRATICE SIMBOLI 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
SLIKOVALNICA  
Slikaj izrezane in urejene primere in jih pošlji učitelju na e-naslov. 
 

 

  



3. Ločila DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič) 
 
Natančno sledi navodilom naloge in bodi pri tem uspešen. Naloge od tebe preverjajo 
razumevanje in rabo ustreznih končnih ločil (to snov si se učil že v tretjem razredu ;)). 
 
Besedilo v modri podlagi najprej prepiši v zvezek in se nato loti reševanja nalog. 
 
str. 43−46 
nal. 29−37 
 
interaktivne vaje: 
- https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_Koncna_locila/Koncna_locila.htm 

  
- http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-

vrste/pravopis/pika-vprasaj-klicaj-dvopicje-narekovaj/obravnava-472/  
 

 

4. Premi govor DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič) 
 
Pred tabo je velik zapisovalni izziv v obliki premega govora. 
 
Natančno si oglej razlago: https://uciteljska.net/Projekti/PremiGovorWEbPlus/   
(do 10.50 je razlaga premega govora, od 10.55 pa je razlaga odvisnega govora, ki je snov 
naslednjih učnih ur) 
Priporočam ti, da si posnetek/razlago pogledaš vsaj dvakrat in se nato lotiš samostojnega 
dela.  
K posnetku se lahko vedno znova vračaš. 
 
V zvezek napiši naslov PREMI GOVOR in prepiši znanje iz modrega okvirčka; uporabi barve, 
kot so v primeru v DZ (spremni stavek - zelena barva, dobesedni navedek - rdeča barva). 
str. 46−47 
nal. 38−39 
interaktivne vaje: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2848/index.html  
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