
PRIPOROČILA IN GRADIVA ZA DELO V 4. RAZREDU (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Lepo pozdravljeni učenci in starši! 

Še ta teden zdržite, pa bodo prvomajske počitnice, ki si jih boste pošteno 

prislužili vsi, učenci in starši. Verjamem, da je bilo naporno.  

Učenci, iz vaših poslanih nalog je videti, da se zelo trudite. Naloge so 

natančno narejene. Zapisi so čitljivi in pregledni. V celoti upoštevate rek, 

da je zvezek ogledalo učenca. Zelo sem vesela tega. Kako lepo je 

pregledovati lične izdelke. Starši, vsa pohvala tudi vam, saj vem, da je 

tako tudi zaradi vaše pomoči in spodbude.  

Še nekaj obvestil: 

- ZIK Črnomelj objavlja razpis za Župančičevo frulico. K sodelovanju 
vabijo učence, ki imate veselje do deklamiranja (deklamirati pomeni 
umetniško podajati (pesniški) tekst na pamet). Izberete si pesem (dobite 
naknadno), se jo naučite na pamet in doživeto deklamirate. Strokovna 
komisija bo izbrala 5 najboljših deklamatorjev v Sloveniji. Kdor bi želel 
sodelovati, mi naj sporoči, da mu bom posredovala pesmi in 
dodatna navodila. 

- Na spletni strani šole si poglejte ponudbo neobveznih izbirnih 
predmetov (5. razred) pod naslovom Seznam neobveznih in obveznih 
predmetov za naslednje šolsko leto. 

- Tisti, ki ste se prijavili na matematično tekmovanje Kenguru, lahko   
spletno rešujete nove naloge za vajo.  

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 
- Javna agencija za varnost v prometu je pripravila priporočila za varno 
kolesarjenje z ustrezno čelado. Ker boste mogoče v tem času kar veliko 
na kolesu, si poglejte napotke. 
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/AVP-predstavitev-za%C5%A1%C4%8Ditna-
%C4%8Delada.zip 
 

 
In spet veselo na delo. V pregled mi pošljite SLJ (poklicni načrti) in DRU 
(preverjanje znanja). 
 

Med počitnicami pa pozabite na šolsko delo. Sprostite se in naberite 
novih moči za naprej. Imejte se res lepo in ostanite zdravi. 

Lepo vas pozdravljam. 

                                                                          Razredničarka Andreja 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/AVP-predstavitev-za%C5%A1%C4%8Ditna-%C4%8Delada.zip
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/AVP-predstavitev-za%C5%A1%C4%8Ditna-%C4%8Delada.zip


SLJ 

Govorni nastop – OPIS POKLICA 

 Govorno nastopi pred domačimi z opisom poklica enega od 
staršev. 

 Govori knjižno, glasno, razumljivo in tekoče. 

Kako predstavimo svoje poklicne načrte (DZ, str. 62, 63- brez 5. nal.)? 

Najbrž imaš že predstavo o tem, kaj bi bil rad po poklicu, ko odrasteš. V 

nadaljevanju mi boš razkril svoje želje. 

 Preberi si v 2. nalogi, kaj bi rad postal Miha. 

 Ustno odgovori na vprašanja pri nalogi 3. 

 Pripravi se na pisno predstavitev svojih poklicnih načrtov: Najprej 

poišči na spletu podatke o tem, kako postaneš to, kar si želiš 

(znanja, ki jih potrebuješ). Podatke uredi po vzorcu 2. naloge 

in tvori besedilo.  

 Besedilo čitljivo napiši v zvezek. Ne pozabi naslov. 

 Pošlji mi. 

Tone Pavček: Besedovanje (Berilo, str. 40, 41) 

 Poznaš daljšo besedo od besedovanje? Poišči nekaj dolgih besed. 

 Večkrat glasno preberi pesem. 

 Preberi si razlago besed v stvarnih pojasnilih. 

 Ustno odgovori na vprašanja (Dejavnosti po branju). 

 V zvezek naredi 1. nalogo iz Medijske ustvarjalnice. Prej napiši ime 

in priimek avtorja ter naslov pesmi. 

 Če želiš, naredi še 2. nalogo iz Medijske ustvarjalnice. Če ti je 

zanimivo, povabi k temu še katerega družinskega člana. 

 

 

MAT 

Pisno deljenje z ostankom 

 PONOVI: Oglej si posnetek Pisno deljenje-razlaga 4: 

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

 Reši nalogo v DZ, str. 82. Najprej si poglej rešen 1. primer in 

nadaljuj po tem zgledu. 

Pisno deljenje – besedilne naloge 

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


 Reši naloge v DZ, str. 83. 

Pisno deljenje z večkratniki števila 10 

 Oglej si posnetek Pisno deljenje z večkratniki števila 10: 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0   

 Reši naloge v DZ, str. 85. 

Pisno deljenje z večkratniki števila 10 - besedilne naloge 

 Reši naloge v DZ, str. 86. 

 Sproti si preverjaj pravilnost rezultatov iz rešitev in po potrebi takoj 

popravi. 

 

NIT 

V različnih okoljih so različna živa bitja 

 Oglej si posnetek V različnih okoljih so različna bitja: 

https://www.youtube.com/watch?v=QryAR15J0Qo 

Organizme razvrščamo v skupine 

 Oglej si filme na interaktivnem gradivu Radovednih pet pod 

naslovom Organizme razvrščamo v skupine. 

 Preberi si v U, str. 110. 

 Odgovori na 1. in 2. vprašanje v U. Odgovora zapiši v zvezek v 

celem stavku. Ne pozabi na naslov. 

 Oglej si filme na interaktivnem gradivu Radovednih pet pod 

naslovom Kraljestva. 

 Reši nalogo pod naslovom Kraljestva (pod simbolom svinčnik). 

 

 

DRU 

Preverjanje znanja 

 Reši naloge na UL. 

 Pošlji mi v pregled. 

Poprava preverjanja znanja 

 Ko ti vrnem preverjanje, popravi, če si imel kaj narobe. 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0
https://www.youtube.com/watch?v=QryAR15J0Qo


 Nauči se pravilno. 

 

 

LUM 

Lepljenka – Šopek v vazi (NADALJEVANJE OD PREJŠNJEGA TEDNA) 

 

 

GUM 

Glasbena pravljica: Žabja zgodba 

 Preberi pravljico Žabja zgodba (glej UL). 

 Razmisli, kako bi z orehovimi lupinami posnemal oglašanje žab. 

Pripravi še lonček z vodo in slamico. Pihaj v slamico, ki je v vodi. 

 Glasno beri pravljico in z lupinami in vodo spremljaj pravljico (ali pa 

si razdelite spremljavo s člani družine). 

 Poslušaj posnetek pesmi Žabja svatba. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 

 Zapoj tudi ti ob posnetku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0

