
PRIPOROČILA IN GRADIVA ZA DELO V 4. RAZREDU (6. 4. – 10. 4. 2020) 

Lepo pozdravljeni učenci in starši! 

Spet novi teden. Že tretji, ko bomo doma. Ja, kako hitro čas beži. Upam, 

da ste lepo preživeli vikend, se sprostili in naužili sonca. 

Učenci, vsa pohvala, ker vestno opravljate dane naloge. Vam starši pa 

zahvala za vso podporo in pomoč svojim otrokom. V tej situaciji ste res 

nepogrešljivi. 

Učenci, pošiljam vam nove naloge. Pa veselo na delo. V pregled mi 

pošljite opis poklica in odgovore na vprašanja pri NIT.  

Pa še dve obvestili: 

- Učenci, ki imate DZ in zvezke v šoli, jih boste lahko dobili ta teden. 
Starši, lepo prosim, da mi do torka, 7. 4. 2020, do 17. ure sporočite, kdo 
bi želel ta gradiva.  

Čakala vas bodo zunaj na klopci pred vhodom v šolo za učence v 
četrtek, 9. 4. 2020, od 10. do 14. ure. Vsa gradiva učenca bodo na 
enem kupu, zato se ne dotikajte drugih kupov. Če vas bo prišlo več 
staršev na isti čas, upoštevajte priporočeno razdaljo. Sami ne morete 
vstopati v šolo in iskati DZ. 

- Ker vsi učenci še vedno niste mogli vstopati na portal Radovednih pet, 

vam pošiljam povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD3IQMcQaH0   

  

Pred nami so tudi velikonočni prazniki. Preživite jih čim bolj mirno in 

prijetno. 

Vse lepo pozdravljam. Imejte se lepo in ostanite zdravi. 

                                                                              Razredničarka Andreja 

 

 

SLJ 

Opis poklica 

-Ponovi o opisu poklica v DZ, str. 45. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD3IQMcQaH0


Kako pretvorimo preglednico ali miselni vzorec v besedilo (DZ, str. 54-

57)? 

 Reši naloge (brez 6). 

Kako se pripravimo na govorni nastop (DZ, str. 58-61)? 

 Preberi besedilo, reši naloge. 

 Izberi si poklic enega od staršev. 

 V zvezek nariši miselni vzorec in vpiši podatke (PAZI: ne piši v 

stavkih). Pomagaj si z nalogo 5. 

 S pomočjo miselnega vzorca napiši besedilo (v pomoč ti naj bodo 

besedila opisov, ki si jih že prebral). Preglej, popravi. Pošlji mi v 

pregled. 

GOVORNI NASTOP: Nauči se besedilo na pamet (do 22. 4. 2020). 

Treniraš lahko pred ogledalom. Govori knjižno, glasno, razumljivo in 

tekoče. Govorno nastopi pred vso družino. Povedo ti naj, kako si 

pripovedoval. Kar ni bilo dobro, popravi. 

Jutranje ali popoldansko ali večerno branje 

 Izberi si knjigo iz domače knjižnice. Vsak dan preberi eno poglavje. 

 

 

MAT 

Ponovitev poštevanke in deljenja v okviru poštevanke 

 Oglej si posnetek Poštevanka in deljenje v okviru poštevanke –

razlaga 1: 

        https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA 

Vsak dan vadi poštevanko in deljenje v okviru poštevanke: 

 USTNO: Nekdo te sprašuje. 

 INTERAKTIVNO NA SPODNJIH POVEZAVAH. Izberi način, ki ti 

najbolj ustreza. 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html 

 Pisno deljenje do 100 brez prehoda  

 Poimenuj člene pri deljenju (glej DZ, str. 72 v rumenem). 

https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html


 Reši naloge na strani 72. 

 Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 2 (glej le 1. račun): 

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4 

 Prepiši račune z UL v zvezek in jih izračunaj (1. del: Pisno deljenje 

do 100 brez prehoda).   

Pisno deljenje do 1000 brez prehoda 

 Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 2 (nadaljevanje od prej): 

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4 

 Reši naloge v DZ, str. 74 in 75. 

Pisno deljenje do 1000 s prehodom 

 Ponovi pisno deljenje z ostankom v okviru poštevanke (že delali 

letos): Prepiši račune z UL v zvezek in jih izračunaj (2. del: Pisno 

deljenje z ostankom v okviru poštevanke).   

 Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 3: 

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

 Reši naloge v DZ, str. 76 in 77. 

 

 

NIT 

Prilagoditve živih bitij na okolje, v katerem živijo 

 Oglej si posnetek Prilagajanje živih bitij na okolje-razlaga: 

           https://www.youtube.com/watch?v=LH7zxz-uD8M 

 Preberi snov in si oglej fotografije v U, str. 101-102. 

 Poglej si filma na Radovednih pet pod naslovom Prilagoditve bitij 

na okolje, v katerem živijo. 

 Reši naloge v DZ, str. 77. 

Po zgradbi smo si ljudje podobni, a vendarle različni 

 Preberi snov in si oglej fotografije v U, str. 104 in 105. 

 Oglej si fotografije z razlago na Radovednih pet pod naslovom 

Ljudje smo si podobni, a vendarle različni. 

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4
https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo
https://www.youtube.com/watch?v=LH7zxz-uD8M


 V DZ, str. 78 si preberi v modrem in izpolni preglednico (1. naloga). 

Kaj opaziš? 

 Naredi preprosto raziskavo in ugotovitve zapiši v zvezek (glej UL 

Podobnosti in razlike). 

 Odgovori na vprašanja v zvezek (glej UL Prilagoditve živih bitij, 

Podobnosti in razlike). Pošlji mi v pregled. 

 

 

DRU 

Storitvene dejavnosti, javne službe 

 Preberi v U, str. 66. 

 Preberi in reši nalogi 1 in 2 v DZ, str. 82. 

 Zapiši v zvezek (NAJPREJ NAPIŠI NASLOV, ki je podčrtan):  

-nekaj storitvenih dejavnosti (pomagaj si z nalogo 1, na strani 81); 

-nekaj storitvenih dejavnosti v Vinici.  

Izobrazba in poklic 

 Preberi v DZ, str. 82 (izobrazba in poklic) in str. 84 (poklic). 

 Reši nalogo 1 v DZ, str. 83. 

 

 

LUM 

 Pobarvaj jajca z naravnimi barvami, dodaj vzorček. Nekaj idej imaš 

na spodnjih povezavah.  

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng 

 Ali pa se loti ob pomoči staršev izdelave belokranjske pisanice 

(seveda, če imaš pisač in vosek). Posnetek najdeš pri DRU iz 

prejšnjega tedna. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ
https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng


GUM 

Moj očka ima konjička dva 

 Preberi si besedilo pesmi v DZ, str. 62. 

 Poslušaj posnetek pesmi na Radovednih pet pod naslovom 

Glasbeni zapis (interaktivno gradivo). 

 Nauči se besedilo in melodijo pesmi ob posnetku. 

 Zapoj jo svojim domačim. 

 

                                                                               

 

 

 


