
SLOVENŠČINA, ponedeljek, 23. 3. 2020: KAJ JE NA URNIKU? 

 

1. Tudi robotek Iks ima svoj urnik. Na njegovem urniku so naslednji 
predmeti: 

 OLJENJE SKLEPOV 
Ker je robot, je za njegovo gibljivost je zelo pomembno oljenje sklepov, 
zato je to njegovo vsakodnevno opravilo. Vsak dan ga opravi prvo uro. 

 VAJE IZ TELEPORTACIJE 
Ker je robot, se mora enkrat na teden udeležiti vaj iz teleportacije. To je 
potrebno zato, da obnovi svoje znanje in se nauči še česa novega. Vaje 
ima na urniku vsak torek, drugo uro. 

 ROBOTŠČINA 
Tako kot je za nas pomembna slovenščina, je zanj pomembna 
robotščina. Na urniku je vsak dan, v ponedeljek in sredo tretjo uro, v 
torek peto uro, v četrtek četrto uro in v petek drugo uro. 

 HITROSTNO RAČUNANJE 
Večkrat na teden mora vaditi hitrostno računanje. Na urniku ga ima 
četrto uro na dan ponedeljka in  srede, v sredo ima ta predmet tudi peto 
uro, v četrtek pa drugo uro. 

 TRENING Z DRONI 
Del njegovega urnika je tudi upravljanje z droni. Ta predmet ima na 
urniku ob ponedeljkih drugo uro, ob četrtkih tretjo uro, ob petkih pa četrto 
uro. 

 VKLOP ANTIVIRUSNEGA PROGRAMA 
Ker je robot, mora med tednom enkrat poskrbeti za svojo varnost in 
vklopiti antivirusni program. To dejavnost ima na urniku vsak torek, tretjo 
uro. 

 ENERGETSKO POLNJENJE S PIŠKOTKI 
Za svoje učinkovito delovanje poskrbi tudi tako, da se energetsko napolni 
s piškotki. To naredi vsak torek četrto uro, vsako sredo drugo uro, vsak 
četrtek peto uro in vsak petek tretjo uro. 
 

2. Iksov urnik si lahko ogledaš v DZ na strani 26. Da ne boš imel težav 
pri reševanju nalog, preberi in poišči razliko med številom in vrstilnim 
števnikom: 

Vrstilni števnik označuje zaporedno mesto v številski vrsti. Pri zapisu s 
številko zapišemo tudi piko.  

Oglej si tabeli in ju primerjaj. 



ŠTEVILO 

Zapis s številko Zapis z besedo 

1 ena 

2 dva 

3 tri 

   

VRSTILNI ŠTEVNIK 

Zapis s številko Zapis z besedo 

1. prvi 

2. drugi 

3. tretji 

 

3. Reši naloge v DZ na strani 26, 27.  

 

4. Da boš utrdil zapis števila in vrstilnega števnika lahko rešiš tudi nalogi 
na spletni strani Naša ulica pod zavihkom Učenci, Slovenščina – 2. del, 
12 Kaj je na urniku 


