
4. razred devetletke    2019/2020                 (6.3.2020–10.4.2020) 

Vsem želimo veliko zdravja, vsa vprašanja lahko naslovite razredničarkama: 

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

 

Pri delu za šolo se fotografiraj ali posnemi video in pošlji učiteljici na elektronski naslov. 

slovenščina 

(3 ure) 

Gradim  2. del, rešeno do str. 30 (Kar ti še ni uspelo, če ne gre, si pomagaj z rešitvami.)  

Claude Eveline: Zgodba o belem mačku, ki je bil čisto črn, B. str. 142 (Odgovori na vprašanja ter poglej predstavo.) 
https://www.youtube.com/watch?v=FPBNRTqDRCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UTfUHnNOrfgGIsR1qdohKyYT0I

HPPahaZG8Z9nr0MvLt4kZksyJAYPyo  
 

matematika 

(3 ure) 

PRETVARJANJE MERSKIH ENOT. (UL_preverjanje znanja, lahko rešuješ v zvezek), rešitev pošljem kasneje. 

PISNO DELJENJE (nova snov); 3. del str. 80 do str. 83 (Računamo na krajši način, račun brez odštevanja, preveri v 

rešitvah.)  Dobro si poglej dodatno razlago in pravilno podpisuj: https://youtu.be/dO20Z35bgs4  

 

tuji jezik - 

angleščina 

(1 ura) 

1. LEGOLAND WINDSOR / branje za ocenjevanje znanja 
Ker sta ta teden predvidena dva dneva dejavnosti (četrtek in petek) imamo malo manj časa za angleščino. Pridobiti moramo 

še eno pisno in eno ustno oceno, zato se moramo skupaj nanju pripraviti. Najprej bomo pridobili ustno oceno.  

Na strani 37, v učbeniku je besedilo o Legolandu v Angliji. Na spodnji povezavi poslušaš in hkrati tiho bereš besedilo.  Prosim, 

da to storiš vsaj dvakrat. https://www.youtube.com/watch?v=agat79c-mO8 

  

V zvezek prepiši naslov in poišči neznane besede, ter jih s pomočjo slovarčka napiši še v slovenščini. Če nimaš papirnatega 

slovarčka, lahko uporabiš tudi spletnega na naslednji povezavi. https://sl.pons.com/prevod 

 

Glasno branje tega besedila bo torej za ustno oceno. Vadi glasno branje celega besedila. Prosim, da res vadiš, poslušaš moj 

posnetek in skušaš posneti tudi sebe. Poslušaj se in primerjaj. Nič ni hudega, če zveniš drugače. Pomembno je, da je prebrano 

razumljivo, pravilno in tekoče. Naglasa, Britanskega, Ameriškega ali katerega drugega se ne sme ocenjevati. Ko dobro 

zvadiš,  izbereš enega od treh odstavkov in samo tega posnameš na telefon in pošlješ na moj elektronski naslov 

marceltalt@gmail.com do konca aprila. Posnetek je lahko glasovni ali video. 

likovna 

umetnost 

(2 uri) 

POŠLJI METULJA UPANJA V SVET. https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo Vabljeni, da se pridružite.😉 

(Lahko uporabite tudi že izdelane origami metuljčke https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY). 

 

glasbena 

umetnost 

(1 ura) 

UREDI ZVEZEK ZA GLASBO. Prelistaj  zvezek in ponovi pesmice,  zapoj ali zaigraj na BALKONSKEM  NASTOPU. 

(Po vzoru Špancev in Italijanov so se tudi številni Slovenci odločili, da si v času epidemije koronavirusa dan popestrijo z 

glasbo kot darilo tistim, ki upoštevajo navodila in »OSTANI DOMA, KER TI NI VSEENO«.) 

 

družba 

(1 ura) 
PRAZNIKI NAS DRUŽIJO OZ. PRAZNOVANJA V KROGU DRUŽINE 

Skupaj z družino odigraj družabno igro in na kratko opiši, kako v družini praznujete praznike. 

ODDAJA za otroke IZODROM, 1. program TV (Vsako dopoldne, glej po želji.) 

 

naravoslovje in 

tehnika 

(2 uri) 

ŽIVA NARAVA OKROG NAS. Sprehodi se okrog svojega doma in poišči 5 rastlin in 5 živali (odmakni tudi kakšen 

kamen) ter poskušaj najti tudi kakšno glivo. Vse poimenuj, zapiši v zvezek in tudi nariši po opazovanju. 

PRIČNI Z IZDELAVO HERBARIJA. Naredil boš svojo knjigo rastlin. Poiskal boš 10 rastlin po želji. Ni potrebno, da jih 

nabereš vse naenkrat, saj boš imel časa do srede maja. Rastlino nabereš z vsemi deli – tudi s korenino ali čebulico in jo boš 

dal med časopisni papir ter vse skupaj obtežil (knjige, opeka …) Vse dele rastline lepo poravnaj. Rastlina se bo po dveh 

tednih posušila in jo boš lahko prilepil z lepilnim trakom na čist papir. Dopisal boš ime rastline, čas in kraj nabiranja in kdo 

jo je nabral. Vsako rastlino prilepi na svoj list, izdelaj tudi naslovnico. 

 

šport 

(2 uri) 

TELOVADI IN VADI DOMA. Skupaj z ostalimi člani družine se razmigajte. Vodi sklop gimnastičnih vaj, začni pri glavi 

in razmigaj celotno telo. Naredite tudi POZDRAV SONCU https://www.youtube.com/watch?v=x8HpVq1UC-Y 

 

neobvezni 

izbirni predmet 

nemščina 

Spet vse podrobnosti najdeš tukaj: https://drive.google.com/file/d/13sJYsRh-nKJzz-KOAb-

kj4WHHpZTGPrE/view?usp=sharing  

 

neobvezni 

izbirni predmet 

šport (1 ura) 

1. Ura: ODBOJKA: Zgornji odboj nad glavo (ponovi in utrjuj). 

 Pazi na: pravilno postavitev rok(košarica), izteg rok za žogo, postavitev nog. Vajo vadi sam  in  ob steno. 

DAN 

DEJAVNOSTI 

(četrtek) 

RAZGIBAJMO SE DOMA: zaradi omejenega gibanja, se razgibamo doma, in sicer v vsakem prostoru narediš po 5 

različnih vaj, narediš poligon po stanovanju, gibamo se na različne načine: tečemo, plezamo, se kotalimo, sestavi niz 

gimnastičnih vaj, če imaš možnost, 5x teči okrog doma, pometi stanovanje, odnesi smeti,  ples ob pomoči YouTuba 

https://www.youtube.com/watch?v=JkxEsDyC9ao … 

 

 DAN 

DEJAVNOSTI 

(petek) 

OBIČAJI OB VELIKI NOČI in POMLAD PRI NAS: pomladansko čiščenje – pomivanje oken in pospravljanje omar, peka kruha in 
potice, izdelava košaric za pirhe, barvanje pirhov, velikonočna dekoracija,  … 
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