
4. razred devetletke    2019/2020                 (22.3.2020–27.3.2020) 

Vsem želimo veliko zdravja, vsa vprašanja lahko naslovite razredničarkama: 

polonca.lampret@osferdavesela.si   ali  tanja.koren@osferdavesela.si 

Pri delu za šolo se lahko fotografiraš in zatem fotografije pošlješ učiteljici na elektronski naslov. 

slovenščina 

 

Branje za domače branje in BZ (knjige izberi iz domače knjižnice po želji). 

Desa Muck: Anica in materinski dan (Berilo str. 106 v prilogi) in presenetil svojo mami ob materinskem dnevu? 

https://www.facebook.com/MuckBlazina/ (prosi za pomoč starejše, ker se moraš prijaviti). 

Gradim slovenski jezik, 2. del: Izvedel sem nekaj novega, str. 18 in 19 ter v zvezek zapiši NOVICO po lastni izbiri. 

 

matematika 

 

Samostojni delovni zvezek, medpredmetne vsebine, rešujejo po želji. 

Pretvarjanje merskih enot in Prikazi - obdelava podatkov 3. del str. 66 – str. 72. 

Doma izmeri dolžino in širino kuhinje, dnevne sobe, spalnice, kopalnice … 

Ponovi poštevanko (množenje in deljenje), načrtuj z geotrikotnikom vzporednice, pravokotnice in sečnice. 

 

tuji jezik - 

angleščina 

 

 1. UVOD: Wizadora pomaga Tatty Boggle do tržnice v mestu, poglejmo in poslušajmo, kaj obiščeta na poti do tja.  

https://www.youtube.com/watch?v=NxJjJB26KaE  

2. PREVOZNA SREDSTVA: V učbeniku na strani 34 je pesem o Flossy in njenih mladičkih, ki se učijo prečkati cesto. 

Klikni na spodnjo povezavo, jo poslušaj in zapoj. V zvezek naredimo naslov HOW DO YOU GO TO SCHOOL? (Kako 

greš v šolo?) in napišemo ter narišemo prevozna sredstva iz pesmi.  

https://www.youtube.com/watch?v=tAc-03Aj6fU&feature=youtu.be 

Sedaj pa kliknemo še na spodnjo povezavo in vadimo izgovorjavo;  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05/picturedictionary_05_02?cc=si

&selLanguage=en 

3. STEVE V MESTU: Ponovimo prevozna sredstva in spoznamo še nekaj novih.  

https://www.youtube.com/watch?v=tNaOS1_yTFE  

Kdor želi, lahko nova vozila doda v zvezek, za pravilen zapis pa uporabi slovarček ali spodnjo povezavo; 

https://sl.pons.com/prevod 

 

likovna 

umetnost 

Oblikovanje prostora: Moja soba (bodi izviren, lahko narediš tudi domišljijsko sobo, ki si jo želiš). 

glasbena 

umetnost 

Prepevanje pesmi, ponovitev imen in trajanje not, preseneti mami s pesmijo ob materinskem dnevu. 

družba Domača pokrajina, urejanje skupnega življenje in skrb za domačo pokrajino – uredi svojo sobo in pravilno ločuj odpadke. 

 

naravoslovje in 

tehnika 

V zvezek oblikuj miselni vzorec o raznolikosti v naravi – različna kraljestva (učbenik str. 76  – str. 87): živalsko kraljestvo, 

rastlinsko kraljestvo in kraljestvi gliv ter dodaj zraven slikovno gradivo ali pa nariši živali, rastline, glive (gobe, plesen, 

kvasovke …) 

 

šport 

 

Vaje premeta v stran v naravi; igre z žogo (met žoge na koš in odbojka); 

nadaljevanje izdelava plakata za športni program Krpan (navodila že podana),  

skrb za svoje zdravje: gibanje na zraku, pravilna raznovrstna prehrana, higiena, dovolj spanca. 

 

neobvezni 

izbirni predmet 

 

Nemščina  

Oglej si video: https://www.youtube.com/watch?v=-O6tkih424Y in ponavljaj izraze.  

Oglej si video: https://quizlet.com/82804423/flashcards/embed  (levo klikni play). Izraze ponavljaj.  

V zvezek napiši naslov Essen (Hrana). Besede z lista prepiši v zvezek in jih prevedi.  

https://drive.google.com/file/d/10rhvqFEJSpNQ2ESz1DbOcq1TQpOt01m_/view?usp=sharing  

Reši nalogo https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/Essenres/frame.htm  

DZ, stran 16, 1. naloga: Reši križanko.  

Oglej si video in razmisli, katere besede že poznaš (desno zgoraj, Welche Wörter erkennst du?): 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/2918/index1.html 

Reši nalogi: https://eucbeniki.sio.si/nem7/2918/index3.html  

Razmisli, kdo izmed tvojih družinskih članov v narečju uporablja največ nemških besed.  

Opomba: Če se povezava s klikom nanjo ne odpre, jo skopiraj v spletni iskalnik.  

 

Če želiš, lahko posnameš svoj video na temo hrane oz. živil (sadje, zelenjava, pijača oz. kar imaš doma). V video vključi vsaj 

10 živil. Opremi jih z napisi in jih glasno poimenuj. Ne pozabi na člen. Pomagaj si s spletnim slovarjem 

https://sl.pons.com/prevod, kjer lahko poslušaš tudi izgovarjavo.  

Lahko pa posnameš video za predmete, ki jih narečno poimenujemo podobno, kot se imenujejo v nemščini. Tudi v ta video 

vključi vsaj 10 besed. Npr. posnameš krožnik, ga opremiš z nemškim napisom der Teller, besedi izgovoriš, nato pa poveš še 

taler. Če je možno, video oz. povezavo na video pošlji učiteljici, in če se boš potrudil, boš za izdelek prejel oceno (namesto ustne ocene). 

NIP -  ŠPORT  

 

1. Aktivnosti na prostem  po lastnem izboru( hoja, tek, kolesarjenje..) vsaj 1 uro 
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