
UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED 

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI  
 

 Vsak dan za začetek delovnega dela dneva izberi najprej šport in telovadi 

ob posnetku, ki je na priloženem linku. Ko boš dobro razmigal-a svoje 

telo, boš pripravljen-a za ostale predmete. 

          https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno 
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 Zapis v zvezek. 

Kako izračunamo celoto, če je znan del celote? 

Miha iz vrečke vzame 4 bonbone, kar je  ⅓ vseh bonbonov.  Koliko je 
vseh bonbonov  v vrečki? 

    
 ⅓  

    
 ⅓  

    
 ⅓  

             ⅓ od 12 = 4, ker je 4 · 3 = 12 
 

                    . 

Reši po zgornjem zgledu. 

1 

4 od ___ =  6, ker je ___________________________ 

 

1 

3 od ___ =  8, ker je ___________________________ 

 

1 

8 od ___ =  5, ker je ___________________________ 

 

1 

2 od ___ =  9, ker je ___________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prepiši v zvezek. 

 

 Reši naloge v SDZ, str. 24, 25,26. 

 Rešitve nalog preglej na spletni strani Radovednih 5 s klikom na 

SDZ MAT 3. del in  ikono  spodaj.  
(https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5MAT4_3del&pages=22-23 ) 
 

 Na interaktivni strani Radovednih 5 si oglej razlago o 
PROSTORNINI. (https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-mat-sdz-osn/#) 

 Zapis v zvezek. 
MERJENJE PROSTORNINE 

Vsak predmet zavzema nek prostor. Pravimo, da ima telo 

PROSTORNINO.  

Prostornino votlih predmetov izmerimo tako, da vanje nalijemo tekočino. 

Prostornino tekočine izmerimo tako, da jo prelijemo v merilno posodo.  

Prostornino izražamo v decilitrih (dl), litrih (l) in hektolitrih (hl). 

1 l = 10 dl 

1 hl = 100 l 

1 hl = 1000 dl 

Tekočine shranjujemo v steklenicah, plastenkah, kozarcih, sodih, 

cisternah … 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5MAT4_3del&pages=22-23
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-mat-sdz-osn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razmisli, kaj se lahko naučiš ob naslednjih fotografijah. 

    

   

 Pretvori in nalogo prepiši v zvezek. 

 

 Reši naloge v SDZ na str. 29 in 30 (5. naloga). 



SLJ 
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 Preberi besedilo. 

KAJ DELA VZGOJITELJICA? 

Vzgojiteljica je zaposlena v vrtcu ali šoli. Skrbi za otroke, ki so ji zaupani v 
vzgojo in varstvo. Zanje pripravlja in z njimi izvaja različne dejavnosti, ki 
so koristne za njihov razvoj.  
 
Na delo z otroki se doma temeljito pripravi: razmisli, kaj želi doseči in na 
osnovi tega načrtuje dejavnosti. Delo poteka po določenem programu. 
Zjutraj vzgojiteljica sprejme otroke, potem skupaj pojedo zajtrk. Pri tem 
jih uči lepega vedenja pri mizi. Po zajtrku organizira, kaj bodo tisti dan 
počeli. Včasih jim prebere pravljico, pripravi poligon, jih odpelje k 
telovadbi ali  povabi k petju pesmic, slikanju, ustvarjanju z glino. 
Običajno gre z otroki tudi na sprehod ali na igrišče. Po sprehodu 
otrokom pomaga, da se pripravijo na kosilo in popoldanski počitek. 
 
Pri svojem delu uporablja številne pripomočke: žoge, kolebnice, blazine, 
lutke, čopiče, glino, risalne liste. Pogosto material za igro najde v naravi 
(npr. želod, listje …), pripomočke pa izdeluje tudi sama (npr. lutke, 
maske …). 
 
Vzgojiteljica se mora na marsikaj spoznati. Med svojim šolanjem se uči 
igranja na inštrument, petja, plesa, športnih dejavnosti … Poznati mora 
značilnosti otrok v različnih starostih. Biti mora prijazna, skrbna in 
dosledna. 
 

 Prepiši vprašanja v zvezek (jezikovna stran) in nanje odgovori.  

KAJ DELA VZGOJITELJICA? 

1. Kje dela vzgojiteljica? 

2. Kaj dela? 

3. Katere pripomočke potrebuje pri delu? 

4. Katera znanja potrebuje pri svojem delu? 

 Povzemi opis vzgojiteljice z miselnim vzorcem ali preglednico v 

zvezek. 

 Spodnje naloge prepiši in reši v zvezek.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONOVI 
1. O katerih poklicih govorijo naslednja besedila?  

Na mejnem prehodu te ustavi mož v temni uniformi, ki pogleda v tvoj 
potni list. Tudi blago, ki ga imaš v potovalki, si ogleda, in če je tega blaga 
več, kot je dovoljeno, moraš plačati _________________. Ta mož je 
__________________. 
 
Kadar se pelješ v tuje mesto in bi se rad odpeljal na drugo stran, pa 
nimaš avta, pokličeš moža, ki pripelje mimo. Vozi avto, ki ima na strehi 
napis _________________. Usedeš se v avto in voznik te odpelje tja, 
kamor želiš. Plačaš mu za prevožene kilometre. ________________ 
mora dobro poznati mesto, po katerem prevaža potnike, imeti pa mora 
tudi vozniški izpit, in če je potrebno, ponuditi potniku tudi prvo pomoč. 
 
2. Dopolni pare besed tako, da dodaš obliko, ki manjka. 

učitelj  

 
pisateljica 

policist  

 
baletka 

glasbenik  

 stevardesa 
kozmetik  

arheolog  
 medicinska sestra 

računalničar  

3. Katera beseda ne sodi k drugim? Prečrtaj jo in na črto napiši, kateri 
poklic uporablja ostale besede. 
injekcija, stetoskop, termometer, navijalke  _____________ 
dvigalka, pečica, izvijač, guma  ______________ 
kuhalnica, blagajna, denar, račun  ______________ 
violina, čopič, platno, barve  ______________ 
rože, gnojilo, seme, ponev  ______________ 
4. Poveži poved z ustreznim poklicem. 
Nasmehnite se, poglejte v točko na steni in  
se ne premikajte.  

zdravnik 

Lase vam bom pobarvala in nekoliko postrigla. 
  

sprevodnik 

Naslednja postaja je Zidani Most.  
 

fotograf 

Zdravilo jemljite trikrat na dan.  frizerka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAKO PREDSTAVIMO SVOJE POKLICNE NAČRTE? Preberi 

besedilo.        KO ODRASTEM, BOM ZDRAVNIK 

Že od nekdaj si želim postati zdravnik. Poklic se mi zdi zahteven, ampak 

lep. Rad bi pomagal ljudem.  

Zanima me, kako je zgrajeno naše telo in kako deluje. Doma imam knjige 

o človeškem telesu, ki jih rad prebiram in vedno znova se naučim kaj 

novega. Ko mi iz žepnine uspe zbrati kaj denarja, si kupim model 

človeškega srca ali pobarvanko o človeškem telesu. Človeško telo je res 

neverjetno. Zdi se krhko in ranljivo, a hkrati lahko prestane najtežje 

operacije in se pozdravi po hudih poškodbah.  

Vem, da se moram, če želim postati zdravnik, pridno učiti. Po osnovni 

šoli bom namreč šel na gimnazijo in nato na medicinsko fakulteto. Ne 

vem še, ali bom kirurg ali pediater. Če bom kirurg, bom delal v bolnišnici, 

kjer bom operiral ljudi. Če bom pediater, bom delal v zdravstvenem 

domu, pregledoval bom dojenčke, jih meril in tehtal. 

Šolanje za zdravnika je dolgo in zahtevno. A če te nekaj veseli, potem ni 

nič težko. 

 

 Zapis v zvezek. 

KAKO PREDSTAVIMO SVOJE POKLICNE NAČRTE?  

Kadar predstavljamo svoje poklicne načrte, moramo paziti, da imamo 

ustrezne podatke in da poklic vsaj malo poznamo. Svoje poklicne načrte 

lahko predstavimo na različne načine: 

- napišemo besedilo, 

- se s kom pogovarjamo, 

- računalniško predstavitvijo … 

 

 V zvezek prepiši vprašanja in nanje odgovori. 

1. Je Miha v besedilu razkril svoje poklicne načrte? Pojasni. 
2. Kaj je pripravljen narediti, da bi postal to, kar si želi? 
3. Zakaj želi postati zdravnik? 
 Vadi branje obeh besedil. (Kaj dela vzgojiteljica?, Ko odrastem, 

bom zdravnik) 
 Razmisli, kateri poklic bi želel opravljati, ko odrasteš. V zvezek 

zapiši  besedilo o tem. 



 

 

Književ-

nost 

 BERILO (književna vzgoja) 
 Ste že slišali naslednjo pravljico? 

Nekoč, bilo je leta 2010, je Rdeča kapica srečala četrtošolca. Povedala 

mu je, kako jo je napadel strašni zmaj, ki je požrl njeno mamo. Na 

pomoč jima je priskočil princ iz devete dežele … 

Se to lahko zgodi???? 

Praviš, da se to ne more zgoditi? Da to ni pravljica? Pa si vseeno dovoli 

malo umetniške svobode in pripoveduj,  

 katero pravljično bitje bi lahko srečala Rdeča kapica na svoji poti, 
 kam bi lahko bila namenjena, 
 kaj bi tam počela, 
 s katerimi težavami bi se spopadala, 
 kdo bi ji na poti priskočil na pomoč, 
 kako bi se zgodba razpletla. 

 
 V zvezek za slovenščino (književnost) napiši naslov:  

Gianni Rodari: Če dedek ne zna pripovedovati pravljic 

 Poslušaj besedilo na radovednih 5 (https://www.radovednih-

pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/) ali ga preberi v berilu, str.112, 113. 

 V zvezek v celih povedih odgovori na spodnja vprašanja. 

Vprašanj ne prepisuješ. 

1. Kdo je napisal pravljico?  
2. Kdo pripoveduje pravljico?  
3. Ali je avtor pravljice tudi pripovedovalec?  
4. Kako to veš? 
5. Komu dedek pripoveduje pravljico?  
6. Na koliko mestih spremeni pripoved?  
7. Meniš, da dedek res ne pozna pravljice ali pa so njegovi nameni 

drugačni?  
8. Poišči v besedilu poved, v kateri se skriva odgovor. 

 Nove naloge 
Pravljica z napako 
Če zmešamo sladkor in sol, postane polomija. Če pa Rdeča kapica 
postane Rumena kapica, se rodi pravljica z napako. Gre za svojevrstno 
srečanje z domišljijo in zabavna igra se lahko prične … Še en primer: 
Zelena kapica je pred veleblagovnico srečala Sneguljčico … 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/


 Sedaj se ti postavi v vlogo pravljičarja in v zvezek napiši pravljico 

z napako. Če si bolj spreten z računalnikom, jo lahko natipkaš in 

mi jo pošlješ po elektronski pošti. 

DRU 
 Razmisli, kako dobro poznaš svojo domačo pokrajino. Odgovori na 

vprašanja v SDZ na str. 63, 1. naloga. 

 Zapis v zvezek. 
NARAVNE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE 

Mestna občina Celje 

Leži v Celjski kotlini, v spodnji Savinjski dolini.  

POVRŠJE – RELIEF: Prevladujejo ravnine v osrednjem delu in na Z 
(njive, travniki, stanovanjske zgradbe), preostali del je gričevje na S in 
V (Hudinjsko gričevje, Voglajnsko in Ložniško gričevje) ter hribovje na 
J (Tolsti vrh, Grmada, Srebotnik).  

TLA so sestavljena iz rodovitne prsti, proda in ilovice.  

VODE: Savinja, Voglajna, Hudinja, Ložnica, Koprivnica, Šmartinsko 
jezero.  

PODNEBJE: Hladne zime in vroča poletja. V zimskem času je značilen 
toplotni obrat, ko se na dnu kotline zadržuje mrzel zrak, v višjih legah 
pa je topleje. 

 ŽIVALSTVO: Srne, divji prašiči, lisice … 

RASTLINSTVO: Mešani gozdovi (bukev, hrast, smreka, kostanj, bor), 
nasadi hmelja, poljščine (krompir, koruza,  pšenica …). 

 Besedilo še dvakrat preberi in ga poskusi obnoviti s svojimi 
besedami. Če ti je uspelo, si se to učno snov naučil(a). 

 Zapis v zvezek. 

NARAVNA  IN KULTURNA DEDIŠČINA 
NARAVNA DEDIŠČINA so posebni in redki pojavi v naravi (kraške jame, 

obale, naravni mostovi, rastline, živali …). 

KULTURNA DEDIŠČINA so predmeti, ki jih je ustvaril človek (stavbe, 

predmeti, gradovi, cerkve, kipi …). 



 V SDZ preberi str. 63 (Naravna dediščina). 

 Reši naloge na str. 63, 1. naloga spodaj, str. 64, 2. naloga, str. 65, 

3. naloga (Naravno dediščino nariši in opiši v zvezek, v šoli pa jo 

boš na kratko predstavil-a).  

 Na str. 65 spodaj dopolni zapis (PONOVI) in ga prepiši v zvezek. 

Pri dopolnjevanju si pomagaj z besedami: naravna dediščina, 

pokrajina, naravni, človekom in njegovimi dejavnostmi, domača.  

 Rešitve lahko tudi preveriš na Radovednih 5 (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=R5DRU4_sdz&pages=65&layout=single). 

NIT  Preberi navodila v učbeniku na strani 65 (IZDELAVA PEŠČENEGA 
FILTRA). Pri rezanju plastenke naj ti pomagajo starši. 

 Po opravljenem poskusu v zvezek nariši peščeni filter in odgovori 
na vprašanja. Vprašanja ti ni treba prepisati. 

1. Kakšna je voda, ki priteče iz filtra?  
2. Zakaj se je to zgodilo?  
3. V čem je pomen, da so delčki v filtru vedno manjši?  
4. Ali je ta voda že pitna? 

 

 V zvezek zapiši naslov NEKATERE SNOVI LAHKO PRETAKAMO. 

 Kozarec postavi v pomivalno korito. Odpri pipo in vanj natoči 
vodo, tako da steče čez rob kozarca. Kaj misliš, zakaj teče voda iz 
kozarca na vse strani? Ali bi lahko vodni tok usmeril? Kako? 

 Preberi v učbeniku uvodno besedilo na str. 66 in besedili pod 
slikama. 

 Razmisli, kaj vse lahko pretakamo? S čim si pomagamo pri 
pretakanju tekočin?  
      CEV                                      ŽLEB                        KORITO 

     
 
 
 
 
 
 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5DRU4_sdz&pages=65&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5DRU4_sdz&pages=65&layout=single


 Na radovednih 5 si oglej pot vode po ceveh(https://www.radovednih-

pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/#). 
 

 
 
 

Klikni na drugo ikono. 

VODOVOD V HIŠI 

 
KANALIZACIJA V HIŠI 

 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/


Vodovodni in kanalizacijski sistem NISTA SKLENJENA cevna sistema. 
Hladna voda priteče v hišo po ceveh do števca in nato naprej po ceveh 
do pip. Del vode gre v bojler, kjer se segreje, da imamo toplo vodo. 
Umazana voda iz odtokov odteče skozi glavno kanalizacijsko cev in 
potuje vse do čistilnih naprav, kjer se očisti.  

CENTRALNA KURJAVA V HIŠI 

 

Pri centralnem ogrevanju se voda v kotlu segreje, nato jo s črpalko 
potiskamo po ceveh skozi radiatorje. Voda se na tej poti ohlaja in po 
spodnji cevi odteče nazaj v kotel, kjer se spet segreje in gre ponovno do 
radiatorjev. Voda v centralnem ogrevanju kroži, zato pravimo, da JE  to 
SKLENJEN cevni sistem. 

 

 
   

 

 Razmisli zakaj so cevi na zgornji sliki rdeče in modre barve.  
( vroča in hladna voda) 

 

 

 

 

KOTEL 

RADIATOR 

CEV 



 Zapis v zvezek. 
NEKATERE SNOVI LAHKO PRETAKAMO 

Snovi, ki tečejo, lahko pretakamo po ceveh. 
Vodovodni sistem je nesklenjen cevni sistem. Uporabljamo ga za 
pretakanje vode od izvira do uporabnika.  
Kanalizacijski sistem je nesklenjen cevni sistem. Uporabljamo ga za 
odtekanje odpadnih voda iz odtokov do čistilnih naprav. 
Centralna kurjava je sklenjen cevni sistem. Uporabljamo jo za ogrevanje 
vode in bivalnih prostorov.  
Cevni sistemi so zgrajeni iz cevi, kotlov in ventilov. 
 

 V zvezek odgovori na vprašanja. Vprašanja ni potrebno prepisati. 
Pri odgovarjanju si pomagaj z učbenikom str. 66, 67, 68, 69 in 70. 
 

1. Kateri so osnovni deli vodovodnega sistema? 
2. Ali je vodovodna pipa ventil? Razloži. 
3. Kakšno nalogo ima pipa?  
4. Ali se voda v nesklenjenem sistemu vrača na začetek?  
5. Kam odteče voda iz vodovodnega sistema?  
6. Zakaj imamo števec? 
7. Kakšen sistem cevi je kanalizacija – sklenjen ali  nesklenjen? 
8. Kje se kanalizacija začne in kje konča?  
9. Kakšen sistem cevja je centralno ogrevanje? Kje je pričetek?  
10. Kaj se zgodi z vodo v kotlu?  
11. Kam teče voda iz kotla po ceveh?  
12. Kaj potiska vodo po ceveh?  
13. Kakšna je naloga radiatorjev?  
14. Kaj se zgodi z vodo v radiatorjih?   
15. Kam teče voda po ceveh iz radiatorjev in kakšna je ta voda?  
16. Kje se ponovno segreje?  

 

 Če na katerega od vprašanj ne znaš odgovoriti, si oglej rešitve 

spodaj. 

1. Osnovni deli vodovodnega sistema so: cevi, števec, ventili-pipe. 

2. Vodovodna pipa je ventil, katerega oblika je prirejena za določeno 

uporabo (npr. pipa v kopalnici za tuš je drugačna kot pipa v kuhinji). 

3. Naloga pipe je, da zapre ali odpre dotok vode. 

4. Voda se v nesklenjenem sistemu ne vrača na začetek. 

5. Iz vodovodnega sistema odteče voda v drug sistem-kanalizacijo. 

6. Števec imamo zato, da meri količino porabljene vode. 



7. Kanalizacija je nesklenjen sistem. 

8. Kanalizacija se začne v odtoku in konča v čistilni napravi. 

9. Centralno ogrevanje je sklenjen sistem. Pričetek je v kotlu. 

10. Voda se v kotlu segreje. 

11. Voda iz kotla po ceveh teče do radiatorjev. 

12. Vodo po ceveh potiska črpalka. 

13. Naloga radiatorjev je, da ogrevajo prostor. 

14. Voda v radiatorjih odda toploto v prostor in se ohladi. 

15. Iz radiatorjev ohlajena voda teče nazaj v kotel. 

16. Voda se ponovno segreje v kotlu. 

 Če želiš, si lahko ogledaš še predstavitev Vodovod in kanalizacija. 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=2431 

TJA  Naloge tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici 
Angleščina – 4. razred, in sicer v poglavju 22. Ko boš vse 
rešil/rešila, s pomočjo kviza preveri še svoje znanje ure. 

 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si 
poglej poglavja od 1 do 15. Tam boš našel/našla razlago snovi in 
različne dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in 
ponavljanju že obdelane snovi. Poleg tega lahko še večkrat rešiš 
kviza v poglavju 21, saj vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam 
angleščine. Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole 
v zavihku Pouk na daljavo. 
 

GUM 

 

 

 

 

 Pri glasbeni umetnosti se tokrat lahko naučiš kakšnega plesa. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw 

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

 Lahko pa ob pesmicah ponoviš tudi dneve v tednu oziroma 

mesece v letu v angleščini. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 

https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA 

 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=2431
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=FRAJCt27dpw
https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA


LUM  Vitraj, tudi vitraž, je stekleno, večinoma iz več barvnih elementov 

sestavljeno okno. Med posameznimi obarvanimi steklenimi deli 

so kovinske pregrade, ki tvorijo oporo. Izdelovanje vitrajev lahko 

štejemo za umetnost in obrt. 

 

      

 Najprej odmeri rob (2 cm) na vseh štirih stranicah lista in ga  nariši 

s svinčnikom. 

 S svinčnikom nariši na sredino lista cvetlico. Ozadje razdeli na 

poljubna polja. 

               

 Za cvetlice vzemi poljubne štiri barve. Za ozadje izberi svetlo in 

temno modro barvo. Na koncu vse obrobi s črnim flomastrom. 

             

 Če si dovolj spreten z računalnikom, lahko risbico fotografiraš in 

mi jo pošlješ po elektronski pošti. 

ŠPO  Vodi dnevnik športnih aktivnosti in izpolni tabelo. Reši športne 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Steklo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Okno
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kovina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obrt


 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

TEHNIKA  Maketi stanovanja dodaj domiselne podrobnosti (slike, 

pohištvo, prti …) iz odpadnih materialov (blago, plastika …) in 

izdelek dokončaj. 

RAČUNALNIŠTVO  V forumu za radovedneže spletne učilnice Računalništvo v 

četrtem razredu preberi navodilo za delo in nalogo opravi po 

navodilu. Če boš pri delu imel težave, mi lahko v forumu 

napišeš sporočilo. Uspešno delo ti želim. 

NEMŠČINA  V zvezek napiši naslov in prepiši vse nemške besede za 
predmete v učilnici ter zraven pripiši slovenski prevod. 
Potrudi se te predmete tudi narisati. 
 

MEIN KLASSENZIMMER = Moja učilnica 

 

kvize. 

 Vsa navodila za vadbo, primer tabele in povezave do športnih 

kvizov najdeš na naslednjem naslovu: 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 

 

DOD  Za matematično tekmovanje Kenguru lahko vadiš tudi preko 

spleta na naslednji povezavi:  

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

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


 

 

 

 

 


