
PRIPOROČILA IN GRADIVA ZA DELO V 4. RAZREDU (14. 4. – 17. 4. 2020) 

Lepo pozdravljeni učenci in starši! 

Prazniki so minili. Upam, da ste jih lepo preživeli. Iz vaših poslanih 

fotografij sem videla, kako ste bili ustvarjalni pri barvanju jajc in pri 

pripravi dekoracij.  

In spet veselo na delo v novi teden. Ampak en dan manj kot običajno. 

Super, ne?  

Ta teden mi pošljite v pregled opis najzanimivejšega dogodka med 

prazniki in pisno deljenje. 

Pa še obvestilo: 

Če vstopate v spletno učilnico in še ne obvladate pošiljanja v PDF obliki, 

kliknite na navodila za oddajo nalog, ki so pod spletno učilnico (desno od 

rdeče puščice). Tukaj dobite vsa navodila. 

 

Bodite dobro in ostanite zdravi. Lepo vas pozdravljam. 

                                                                          Razredničarka Andreja 

 

SLJ 

Pisno sporočanje 

 Izberi si najzanimivejši dogodek med prazniki in ga opiši v zvezek 

(npr. barvanje jajc…). Ne pozabi naslova.  

 Upoštevaj pravopisna pravila in čitljivost zapisa.  

 Pošlji mi v pregled. 

Na kaj moramo paziti, kadar naštevamo (DZ, str. 64-67)? 

 Preberi si razlago na interaktivnem gradivu pod naslovom Katero 

ločilo napišemo, kadar kaj naštevamo. 

 Reši naloge v DZ. 

 Preglej si v rešitvah in po potrebi popravi. 

Govorni nastop – OPIS POKLICA 

 Redno ponavljaj opis poklica, da boš znal na pamet. Treniraš lahko 

pred ogledalom. Govori knjižno, glasno, razumljivo in tekoče. 



MAT 

Pisno deljenje z dvojnim prehodom 

 Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 

 Reši račune v DZ, str. 78 in 79 (pomagaj si tudi z razlago v 

modrem zgoraj – kratek način).  

 Z 0 ne delimo, zato zadnji račun prečrtaj. 

Pisno deljenje - utrjevanje 

 Reši naloge v DZ, str. 80. 

Pisno deljenje z ostankom 

 Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c&t=10s 

 Reši nalogi v DZ, str. 81 

Pri 1. nalogi OBVEZNO prepiši račune v okvirček in tam računaj tako, kot 

si videl na posnetku (poglej tudi razlago v modrem zgoraj). 

Pisno deljenje - utrjevanje 

 Reši naloge na UL v zvezek. Ne pozabi na naslov. 

 Pošlji mi v pregled. 

 

NIT 

Ponovitev: Ljudje smo si različni, a vendarle podobni 

 Poglej si posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Icd8LPV_SB4 

Človeške rase 

 Preberi v U, str. 106. 

 Reši naloge v DZ, str. 79, 80 (pomagaj si z rešitvami na 

Radovednih pet). 

Ponovitev snovi  

 Ustno ponovi snov v DZ, str. 75 – 80, zvezku in na UL od prejšnjič. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo
https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Icd8LPV_SB4


DRU 

Ponovitev 

 V zvezek zapiši odgovore na vprašanja v DZ, str. 84 (odgovore 

poišči v DZ ali v rešitvah). Odgovarjaj v celih povedih. Najprej 

napiši naslov PONOVI in stran DZ. Vprašanja in odgovore oštevilči. 

 Pobarvaj različne dejavnosti v DZ, str. 85. 

 

LUM 

Lepljenka – Šopek v vazi 

 Pripravi šopek rož v vazo. 

 Natrgaj večje kose barvnega papirja (če imaš kolaž papir ali papir 

od reklam) in z njimi polepi list iz zvezka ali od koledarja. To bo 

ozadje. 

 Barvne papirje natrgaj na male koščke in jih prilepi v motiv (vaza, 

rože, listi). 

 Zapolni prostor. Motiv naj izstopi od podlage (pazi na barve). 

Za lažjo predstavo klikni na spodnjo povezavo:  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQFnmTpn0HtoQ1JbzXzaWlhZBSc-

ZjRnFkOBGaw6tGiGGAod0OB&usqp=CAU   

 Za to nalogo imaš časa ta in naslednji teden.  

 

 

GUM 

 Večkrat zapoj pesem Moj očka ima konjička dva. 

 Spremljaj petje z instrumenti, ki jih imaš doma. Spremljave so 

navedene v DZ, str. 62, pri nalogi 1. 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQFnmTpn0HtoQ1JbzXzaWlhZBSc-ZjRnFkOBGaw6tGiGGAod0OB&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQFnmTpn0HtoQ1JbzXzaWlhZBSc-ZjRnFkOBGaw6tGiGGAod0OB&usqp=CAU

