
4. razred devetletke    2019/2020                 (30.3.2020–3.4.2020) 

Vsem želimo veliko zdravja, vsa vprašanja lahko naslovite razredničarkama: 

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

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

slovenščina 
(5 ur) 

ZAPIS NOVICE; Gradim 2. del str. 20 do str. 29, novica o medvedki je dodana (pomagaj si z rešitvami). 
Naloge 13., 16., 19., 20. rešuj ustno (ne piši odgovorov). 
POJDIMO SE GLEDALIŠČE http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video,  oglej si predstavo po lastni zbiri.  
PO ELEKTRONSKI POŠTI pošlji učiteljici kakšno šalo (v sklopu prvoaprilskih šal), oddaja za otroke IZODROM  
 

matematika 
(5 ur) 

PRETVARJANJE MERSKIH ENOT (UL, lahko rešuješ v zvezek), rešitev pošljem kasneje. 
POŠTEVANKA IN DELJENJE; 3. del do str .70 (deljenje s 10, 100 in celimi deseticami 20, 30, 40 …) 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec (poštevanka) 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k (deljenje) 
 

tuji jezik - 
angleščina 

(2 uri) 

Good morning! Drage učenke in učenci 4.a in 4.b, vsebine spodaj so namenjene za dve uri. Časovno si jih lahko razporedite 
po svoje vendar pojdite po vrsti. Če česa ne zmorete, lahko starši ali vi pošljete e-mail na marceltalt@gmail.com 
1. ON THE BUS / NA AVTOBUSU 
Najprej se peljemo z avtobusom. V učbeniku na strani 35 poslušaš in bereš strip. To storiš vsaj dvakrat. Lahko ustaviš posnetek 
in ponoviš ter bereš na glas.   
https://www.youtube.com/watch?v=pcC2gcvWjmA 
2. DIRECTIONS / SMERI 
Odpri učbenik na strani 36. Glej zgornjo nalogo. Če pobrskaš po zvezku, boš našli preglednico s krajevnimi predlogi in smermi. 
Tokrat bo prišla prav pri poslušanju in ponavljanju; 
https://www.youtube.com/watch?v=HYniRUvn5RI 
V zvezek napiši;     Turn left. – Zavij levo.           Turn right. – Zavij desno.          Go straight on. – Pojdi naravnost naprej.      Go 
past the bank. – Pojdi mimo banke. 
Spodnji posnetek poslušaš ob učbeniku na strani 36, druga naloga s karto mesta. Skušaj odgovoriti na vprašanja le ustno.  
https://www.youtube.com/watch?v=giWFlYKOhE0 
3. VAJE ZA UTRJEVANJE 
Reši vaje na straneh 75 in 76 v delovnem zvezku. Nova besedna zveza, ki jo opaziš že pri 5. nalogi (stran 75) pomeni: 
THERE IS – JE   /   THERE ISN'T – NI   /    THERE ARE – SO   /   THERE AREN'T – NISO.   
Po reševanju preglej naloge z rešitvami na koncu delovnega zvezka. Na strani 76 najprej poglej besedilo, šnato rešuj labirint.  
Stran 74 lahko rešite po želji in ni obvezna. 
4. ZA KONEC PA NEKAJ SLADKEGA 
Ker včasih za nagrado pri pouku dobite tudi kratko animacijo, si lahko tokrat izbereš kakšno na spodnji povezavi. Če te zanima, 
lahko raziskuješ tudi, kakšne naloge dobijo ostali razredi.  Naloge za tvoj razred pa so v posebnem stolpcu s ploščicami 
oranžne barve. Pa ne naredit vsega naenkrat. Sproti bom dodajal tudi kaj novega. 
https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73  
Have a good week! 

likovna 
umetnost 

(2 uri) 

PREDVELIKONOČNI UTRINKI, zgibanje papirja, origami, (lahko lastne zamisli ali izdelek po želji). 
METULJ: https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
ZAJČEK: https://www.youtube.com/watch?v=6QqBvy_yO_M,        https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
 

glasbena 
umetnost 

(2 uri) 

POSLUŠANJE KLASIČNE GLASBE na 3. programu oz. program ARS, https://ars.rtvslo.si/  
Svoja doživetja nariši v zvezek za glasbo ali pa kar na list. 
 

družba 
(2 uri) 

SKRB ZA OKOLJE in KAJ LAHKO SAM STORIŠ ZA OKOLJE; U. str. 72 – 75 (preberi). 
V zvezek napiši pet stvari, ki jih lahko ti storiš za bolj čisto okolje ter skupaj z družino odigraj družabno igro po želji. 
 

naravoslovje in 
tehnika 
(3 ure) 

ŽIVALI S KOSTMI  IN BREZ KOSTI; U str. 80 – str. 82. Nekaj njihovih značilnosti prepiši v zvezek in dodaj slikovno gradivo 
(lahko tudi rišeš). 

šport 
(3 ure) 

Igre za razvoj ravnotežja in moči in Svetovni prvak s kavča (vsakodnevna oddaja na Planet TV). 
https://siol.net/planet-tv/novosti/trening-ki-lahko-opravite-kar-doma-video-521079 
 

neobvezni 
izbirni predmet 

nemščina 
(2 uri) 

Tokrat vsa navodila najdeš tukaj: https://drive.google.com/file/d/1fxiJi0yGZerevTjLH480MxhCTOquQPPh/view?usp=sharing 
Ponudba za video še vedno velja! 
 

neobvezni 
izbirni predmet 

šport 

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