
4. razred devetletke    2019/2020                 (14.4.2020–17.4.2020) 

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) 

Mateja Ribarič: NEKOČ TAKO, DANES PA … B str. 22, besedilo ti bo vpomoč pri pogovoru s starimi starši.  

V preteklosti je bilo šolanje otrok precej drugačno kot danes. Učitelji so bili zelo strogi. V šoli so se učili tudi o vrtnarstvu, 

botaniki, sadjarstvu, imeli so drugačne šolske pripomočke in torbice … 

ZAPIŠI POGOVOR – INTERVJU S STARIMI STARŠI O ŠOLANJU NEKOČ (povezava z družbo). 

V zvezek za neumetnostna besedila zapiši vsaj pet vprašanj in odgovorov na temo šolanje v preteklosti. Primerjaj šolanje 

tvojih dedkov in babic s šolanjem danes: s čim so učenci pisali nekoč in s čim danes, čemu so nekoč služile majhne tablice, 

kako so učitelji kaznovali učence nekoč in kako je s kaznovanjem danes, katere učne predmete so imeli nekoč in katere imamo 

danes, kakšne torbice so imeli … 

 

matematika 

(3 ure) 

PISNO DELJENJE, 3. del str. 84, 85, 86, ponavljanje in utrjevanje znanja, 

dodatna razlaga https://youtu.be/dO20Z35bgs4  in https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 

V zvezek vsak dan reši še tri račune, ki si jih določiš sam ali ti jih napišejo starši. 

 

tuji jezik - 

angleščina 

(2 uri) 

1. SCHOOL ITEMS - REVISION / ŠOLSKE POTREBŠČINE - PONAVLJANJE 

 

Na padletu imaš v stolpcu za 4. razred najprej slikovni slovarček, nato pa nekaj nalog za ponovitev. Z učiteljicama Polono in 

Tanjo smo se dogovorili, da je ta teden tema šola. Zato tudi šolske potrebščine v angleščini. Delaš po stolpcu navzdol do 

prejšnjega tedna.  Ne bo pretežko, obljubim. https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73 

ISKANJE PAROV: https://quizlet.com/7590679/match/embed/ 

KVIZ: https://quizlet.com/7590679/learn/embed/?hideLinks 

PREVODI: https://quizlet.com/7590679/write/embed/ 

POSLUŠAJ IN NATIPKAJ: https://quizlet.com/7590679/spell/embed/ 

IGRA ZAŠČITI ZEMLJO: https://quizlet.com/7590679/gravity 

Have a nice week. Marcel 

 

likovna 

umetnost 

(2 uri) 

NARIŠI UČENCE PRI POUKU, izberi poljubno tehniko, izbiraš lahko med poukom nekoč in danes, pouk lahko poteka tudi 

v naravi, v telovadnici, v knjižnici, na igralih … 

glasbena 

umetnost 

(1 ura) 

NOTE ZAPISUJEMO V NOTNO ČRTOVJE, utrjevanje znanja (UL), naloge lahko rešiš v zvezek, naknadno bom poslala 

rešitve. Zapoj pesem Stoji učilna zidana, https://www.youtube.com/watch?v=jleXZXkykmg 

 

družba 

(1 ura) 

 

DAN 

DEJAVNOSTI 

(sreda) 

ŠOLANJE V PRETEKLOSTI, U str. 86, 87; Oglej si oddajo Izodrom, kjer je predstavljen Šolski muzej v Ljubljani,  

petek, 3. april, 2020 (pričetek na 26 minut 30 sekund)  https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262 

 

ŠOLANJE NEKOČ, v sklopu šolanja nekoč pokliči svoje stare starše in jih povprašaj o njihovem šolanju, sestavi vsaj pet 

vprašanj in jih zatem skupaj z odgovori zapiši v zvezek za slovenščino (povezava družba in slovenščina). 

Če nimaš možnosti govoriti s starimi starši, zatem povprašaj kar starše ali kakšne starejše znance, prijatelje.  

Primer šolskega muzeja je tudi na Muljavi http://namuljavi.si/solski-muzej/ 

 

naravoslovje in 

tehnika 

(2 uri) 

NADALJUJ  Z IZDELAVO HERBARIJA. Naredil boš svojo knjigo rastlin. Navodila so bila podana že pretekli teden. 

 

POMAGAJ PRI UREJANJU VRTA ali NAREDI KALILNIK, https://www.rtvslo.si/tv/otroski?4d=174684415#modal, 

skrbi za svojo gredico, če te možnosti nimaš, posadi rastline v lonček, opazuj njihovo rast na okenski polici.  

 

Šport  

(2 uri v povezavi 

z dnevom 

dejavnosti) 

 

RAZGIBAJMO SE DOMA IN V NARAVI, po obilnem praznovanju je potrebno odvečne kalorije porabiti z dodatno vadbo, 

predlagam vsakodnevno razgibavanje, sprehodi v naravi, kolesarjenje, igre z žogo, ples ob pomoči YouTuba, badminton ter 

opravljanje domačih opravil, sokolska vadba ... https://www.youtube.com/watch?v=4IAvoeh1wrg 

 

neobvezni 

izbirni predmet 

šport (1 ura) 

1. ura: ODBOJKA: Spodnji odboj nad glavo (ponovi in utrjuj). 

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

neobvezni 

izbirni predmet 

nemščina  

(2 uri) 

DZ 10/8: Preberi besedilo o izgledu klovna in čarovnice. Na strani 37 izreži sličice in jih prilepi na ustrezen obraz. Če kakšne 

besede ne boš razumel, si pomagaj s spletnim slovarjem (https://sl.pons.com/prevod).  

Če imaš to nalogo že narejeno, potem samo preberi besedilo, da si osvežiš spomin.   

 

Razišči spletno stran https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/nemscina_meni_4_9.html  in reši tri naloge. Lahko 

klikneš na učb. Zauberbuch 1 ali pa naloge izbiraš glede na temo.  

Poslušaj zelo znano pesem 99 Luftballons (99 balonov):  https://www.youtube.com/watch?v=91ROYdwuvrc  

Vprašaj starše in stare starše, če so jo tudi sami kdaj poslušali. 
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OPZ Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=niWb9dX5tb0 si lahko ogledaš Regijsko tekmovanje OPZ in MPZ v 

Zagorju maja 2019, na katerem je MPZ naše šole prejel zlato priznanje z odliko. Nastop našega zbora najdeš na 57. minuti, 

uživaš pa lahko tudi ob vrhunskih nastopih drugih pevskih zborov. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niWb9dX5tb0 

