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UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020) 

 

GRADIVA IN DEJAVNOSTI  

 

 

 Pri tokratni vadbi boš potreboval/potrebovala le navadno igralno kocko. Vaje 

lahko delaš skupaj s tvojimi domačimi. 

 

 
 

MAT 

 

 

 

 

 Ponovi poštevanko. 

 Ponovi deljenje z ostankom. 

34 : 6 = 5,  ostanek 4, ker je 5 · 6 + 4 = 34 

13 : 5 = 2, ostanek  3, ker je 2 · 5 + 3 = 13 

Pomni! Ostanek je vedno manjši od delitelja! 

Pomni! Z 0 ne smemo deliti! 

 Vadi poštevanko in deljenje z ostankom tudi na spletni vadnici MOJA 

MATEMATIKA. V sredo, 15. 4. 2020, te tam čaka tudi domača naloga. 
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 V SDZ reši str. 72. 

 Spoznali bomo pisno deljenje na dolg in kratek način.  

 Zapis v zvezek. 

PISNO DELJENJE 

Izrazi pri deljenju 

48       :             6           =         8 

                                               deljenec          delitelj            količnik 

Množenje je obratna računska operacija od deljenja, zato z množenjem preizkusimo, 

ali smo pravilno delili. 

                 48 : 6 = 8       Preizkus: 8 · 6 = 48 

 

Pisno deljenje brez prehoda 

    Dolgi način                                              Kratek način 

     

Preizkus:                  12 · 4 

                                        48 

 Glej razlago v SDZ na str. 73 spodaj. 

 Glej  razlago na spletni strani:  

https://www.youtube.com/watch?v=nOBSseHU1_M 

ali na Radovednih 5  str. 18-3    

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

 

 
 

 

 Reši nalogo 1 v SDZ na str. 74, 75. Račune reši na dolgi način! Ne pozabi zraven 

pisati preizkusov. Nato račune prepiši v zvezek in jih reši še na kratek način. 

Naloge v DZ (str.74, 75) in v zvezku fotografiraj in mi jih pošlji po elektronski 

pošti do petka, 17. 4. 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOBSseHU1_M
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-mat-sdz-osn/
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SLJ - Preveri naloge prejšnjega tedna. 

- Vstavi vejice. 

Letni časi so pomlad, poletje, jesen in zima. 

Okoli Sonca krožijo Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. 

Bor, smreka, jelka in macesen so iglavci. 

- Dokončaj naslednje povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo. 

Zebe me, ker … 

Šla sem k zdravniku, ker … 

Danes ne grem v šolo, ker … 

Jezen sem nate, ker … 

Utrujen sem, ker … 

- Dokončaj naslednje povedi. Uporabi besedo da in pazi na ločilo pred njo. Ne 

pozabi tudi na končna ločila. 

Učiteljica mi je povedala, da … 

Šofer avtobusa mi je rekel, da … 

Oče mi je naročil, da … 

 Ta teden se boš naučil-a pisati prošnjo. Pomisli, kdaj izrekamo prošnjo in s 

katero besedo? Kdaj si nazadnje koga kaj prosil-a? Kaj si mu/ji rekel/la? 

 Neuradna prošnja je prošnja, ki jo izrečeš ali napišeš osebam, ki jih poznaš 

(prijateljem, staršem, znancem …). 

 Kadar prošnjo pišemo, moramo paziti na ustrezno obliko. 

 Zapis v zvezek. 

PROŠNJA 

Prošnjo izrekamo, kadar od koga kaj želimo. Po navadi jo izrazimo z besedo prosim. 

Prošnjo izrekamo na razne načine, npr.:                           

- Pospravi sobo. 

- Prosim, da pospraviš sobo. 

- Lahko pospraviš sobo? 

- Bi lahko pospravila sobo?  

Prvi način je nevljuden, drugi so vljudni.  

 

Neuradna prošnja je prošnja, ki jo pišemo ali izrekamo sorodnikom, prijateljem, 
sošolcem, znancem. 
 
A bi mi, prosim, prinesla jutri zvezke, da si prepišem učno snov? 

Prosim, prinesi mi zvezke, da si prepišem učno snov. 

 

Pisna neuradna prošnja ima pet delov:  

- kraj in datum pisanja (napišemo ju v desnem zgornjem kotu), 

- nagovor naslovnika (napisan je ob levem robu, lahko pa tudi na sredini), 

- vsebino (napišemo prošnjo in za kaj prosimo), 

- pozdrav, 

- podpis sporočevalca. 



4 

 

Prošnjo lahko napišemo po e-pošti, na list papirja, kot SMS po telefonu. To je odvisno od 

tega, komu je namenjena. 

                                                                        Celje, 6. 4. 2020 

 

Draga babica! 

Danes sem prejela tvoj paket, v katerem so bile kotalke. SUPER! Zelo sem se 

razveselila. Prosim, ali mi lahko jutri pošlješ še ščitnike in čelado, da bom lahko pri 

kotalkanju varna.  

 

Zelo te pogrešam. 

Lep pozdrav,                                                                                                     

                                                                        Manca 

 

 

 

 Napiši prošnjo teti Meti. Rad-a bi šel/šla v živalski vrt, pa te mami ne more 

peljati. Upoštevaj vseh 5 delov prošnje. Ko prošnjo napišeš, jo pobarvaj z 

ustreznimi barvami (glej primer zgoraj v okvirčku). Nalogo fotografiraj in mi jo 

pošlji po elektronski pošti do petka, 17. 4. 2020. 

 Ob razlagi na spletu še enkrat ponovi vse, kar si se naučil o prošnji. 
https://youtu.be/mBx_2Gv9XY8 
 

 Preveri odgovore za književnost iz preteklega tedna (Nenavadno srečanje). 
1. Srečala sta se deževnik in računalniški črv. 
2. Srečala sta se zunaj (v naravi, na vrtu …). 
3. Bila sta vitka in izgledala sta kot vrv. 
4. Pogovarjala sta se o tem, kaj v življenju počneta. 
5. Službeno potovati pomeni, da potuješ zaradi dela, ki ga opravljaš. 
6. (Različni odgovori) 
7. Oba sta drug do drugega vljudna. 

 

 PISMA STAREJŠIM OSEBAM 

Na šoli smo se odločili, da se v teh dneh spomnimo tudi na tiste, ki so nastanjeni v 

domovih za ostarele in so v teh dneh sami, saj jih že več kot mesec dni ne smejo 

obiskati sorodniki, niti tisti najbližji. Morda je med njimi tudi kakšen tvoj sorodnik ali 

sosed.  

Da jim nekoliko polepšamo vsakdan smo se odločili, da te povabimo, da napišeš pismo 

neznani starejši osebi. Tvoje pismo bomo posredovali Domu ob Savinji Celje, kjer jih 

bodo naključno razdelili svojim stanovalcem. In o čem naj pišeš? Tema je poljubna – 

lahko jim pišeš o stvareh, ki jih rad/rada počneš s svojimi babicami in dedki, o svojih 

najljubših hobijih, o svojih trenutnih dejavnostih in občutkih, lahko jim zgolj nakloniš 

kakšno lepo in spodbudno misel ali pa napišeš pesmico o pomladi. Svoje pismo pošlji na 

moj e-naslov do petka, 17. 4. 2020. 

https://youtu.be/mBx_2Gv9XY8?fbclid=IwAR2O0Wt27FywQvqIDKshauRN4S8cvBWSz-CCMj-hvByaLgdgKDbFyuaI1NE
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TJA  Naloge petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina - 4. razred, 
in sicer v poglavju 25.  

 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, vadi dodatne 
naloge preteklih tednov, ko smo delali na daljavo, ali pa poišči vaje med ostalimi 
poglavji spletne učilnice. 

 

 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. 

  

DRU 

 

 S pomočjo spletnega obrazca preveri svoje znanje o domači pokrajini. Na 

začetku vpiši svoje ime in priimek ter razred. Ko zaključiš z reševanjem, klikni 

POŠLJI. 

https://forms.gle/toJHkeAhYErh5iqT8 

 

NIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V učbeniku preberi str. 75, 76. 

 Oglej si filma na Radovednih 5 str. 3-8. 

 Zapis v zvezek. 

NEKATERE SNOVI PREVAJAJO ELEKTRIKO 

Prevodniki so snovi, ki prevajajo električni tok. To pomeni, da po njih teče elektrika. To 

so kovine (železo, aluminij, baker, zlato), voda in nekatere druge tekočine. 

 

Izolatorji so snovi, ki ne prevajajo električnega toka. To so: kamen, beton, steklo, guma, 

keramika, plastika, papir, pluta. 

 

 

Napetost električne napeljave v Sloveniji znaša 230 voltov. Volt je enota za električno 

napetost. Označujemo jo s črko V.  

Električna napetost nad 24 voltov je  lahko za človeka škodljiva ali smrtno nevarna. 

  
Našo porabo električne energije meri električni števec. 
 
Varovalka je majhna naprava, ki prekine električni krog, če je vanj      
stekel prevelik električni tok. 

 

  
Znak, ki te opozarja na nevarnost elekričnega udara. 
 

 

 Ponovi vse o elektriki. Glej zvezek in učbenik. Odgovarjaj ustno. Vprašanj ne 

prepisuj. 

1. Naštej nekaj načinov pridobivanja električne energije.  

https://forms.gle/toJHkeAhYErh5iqT8
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2. Kaj vse uporabljajo za proizvodnjo elektrike?  
3. Opiši pot elektrike do naših domov.  
4. Kaj vse počne  elektrika v naših gospodinjstvih?  
5. Naštej vsaj 10 porabnikov električne energije  doma, v šoli, v tvoji okolici. 
6. Kaj so prevodniki?  Naštej vsaj 3.  
7. Kako pravimo snovem, ki ne prevajajo električnega toka?  Naštej jih vsaj 5.  
8. Zakaj žarnica v embalaži ali v naši roki (če jo vzamemo iz škatle) ne sveti? 
9. Kaj sestavlja električni krog?  
10. V električni shemi ima vsak del električnega kroga svoj znak. Nariši  

jih in razloži! 
11. Naštej nekaj VIROV in PORABNIKOV električne energije. 
12. Kakšno vlogo ima stikalo?  
13. Kakšno nalogo ima varovalka?  
14. Poškodovani kabli in žice so zelo nevarni. Kaj se zgodi, če se človek dotakne 

neizoliranega dela kabla ali žice, ki je priključena na izvir električnega toka? 
15. Kdaj je elektrika lahko nevarna? 
16. Nariši znak, ki te opozarja na nevarnost električnega udara. 
17. Izvijač za popravljanje električnih aparatov ima ročaj iz plastike. Bi bil lahko tudi 

kovinski? Kaj pa lesen? Utemelji svojo trditev.  
18. Kje lahko odčitamo porabo  električne energije?  
19. Električna energija je vedno dražja. Kako lahko varčujemo z njo?  

 

GUM 

 

 

 

 

 Naučil-a si se že, da so note simboli, ki označujejo višino in dolžino tonov. 

Kako dolgi so toni, že veš. Danes se boš naučil-a, kako tonske višine 

označujemo s solmizacijskimi zlogi in kje v notnem črtovju ležijo. 

 Zapis v zvezek. 

IGRE S TONI 

Tonske višine označujemo s solmizacijskimi zlogi DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO. 

Prikazujemo jih lahko tudi z gibanjem roke. 

Zapovrstju tonov pravimo lestvica. V lestvici je 8 tonov. Durova lestvica se prične in 
konča  s tonom DO. 

  
                         DO         RE     MI       FA         SO          LA         TI         DO 
Ton DO  se nahaja na pomožni črti. 
Ton RE  v praznini pod prvo črto.  
Ton MI na prvi notni črti. 
Ton FA v prvi praznini. 
Ton SO na drugi notni črti. 
Ton LA v drugi notni praznini. 
Ton TI na tretji notni črti.  
Ton DO v tretji notni praznini.                                
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Solmizacijske zloge prikazujemo tudi z gibanjem roke. 
 

 Oglej si spodnje slike in se skušaj naučiti, kje posamezen solmizacijski zlog 
pokažeš na telesu. 

 
DO – popek 
RE – rama 
MI – brada 
FA – nad ušesom 
SO – čelo 
LA – vrh glave 
TI – malce nad glavo 
DO – dvig roke 

LUM  Ta teden te čaka prav posebna naloga. Naučil/Naučila se boš natančno narisati 

oko.  

 Poišči, ali imaš doma kak bel list papirja, na katerega bi lahko risal-a. Lahko 

rišeš tudi na list papirja iz zvezka.  

 Pripravi si svinčnik, radirko, ravnilo in vatirano palčko. 

 Oglej si kratek filmček o risanju očesa: 

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

 Riši z rahlimi potezami, da lahko sproti zradiraš in popraviš. 

 Vesela bom, če mi boš po elektronski pošti poslal-a risbico. 

 

   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wpZzbAeVxAE
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ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 

Število vaj za moč lahko poskušaš povečati s 4 na 6 in zadržiš 60 sekund, premor 

med vajami pa naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.  

 Enkrat tedensko skupaj s starši ali sam-a opraviš 8 do 12 minut teka. Ogreješ se 

s hojo in razteznimi vajami. Nato tečeš 12 minut v pogovornem tempu, nato 

spet hodiš in narediš raztezne vaje. Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-

a v sodelovanju z NIJZ in te prosimo, da se jih dosledno držiš.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-
dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 

Pred in takoj po 12 minutnem teku si izmeri srčni utrip. Pri tem si lahko 

pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta  dva podatka tudi zapiši v dnevnik 

aktivnosti, zraven 12 minutnega teka. Pri teku lahko uporabiš tudi aplikacijo za 

pametne telefone.  

Podrobnejša navodila zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj tek, 

najdeš na spodnji povezavi.  

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  

 V tem tednu reši še tematsko križanko iz gimnastike. Nahaja se na spodnji 

povezavi. 

https://app.box.com/s/d2x4si9msjby9hrtq6vh250phd7q77hh 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči mesec pošlji svojemu učitelju-

učiteljici športa na e-mail naslov sliko rešene naloge, sliko dnevnika vadbe in 

dokumentirani 12-minutni tek. Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-

ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/ 

Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil-a in lažje opravil-a vse šolske 

obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in se 

razgibaj. 

  

DOD  Za matematično tekmovanje Kenguru lahko vadiš  preko spleta na naslednji 

povezavi:  

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

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

N2N  V današnji enoti boš ponovil/ponovila države in se naučil/naučila jezike, ki jih 

govorijo v teh državah. 

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/d2x4si9msjby9hrtq6vh250phd7q77hh
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
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 V zvezek napiši naslov  

DIE SPRACHEN = jeziki 

in po zgledu za Nemčijo napiši še primere za vse države in jezike: 

   Deutschland -  Ich spreche Deutsch. (=Govorim nemško) 

 

Tako narediš še za ostale države in jezike.  (Prevodov ni potrebno pisati) 

  Italien -  Ich spreche Italienisch [italieniš]. 

 

 Spanien -  Spanisch [španiš]. 

 

 Slowenien - Slowenisch [sloveniš]. 

 

 Großbritannien  - Englisch [engliš] 

 

 Frankreich – Französisch [francöziš] 

 

  die Türkei – Türkisch [türkiš] 

 

 Griechenland (Grčija) – Griechisch [grihiš] 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://zastave.vlajky.org/nahled-velky/nemcija.png&imgrefurl=http://zastave.vlajky.org/evropa/nemcija.php&docid=4b8EBGWQqb0olM&tbnid=VTp3GQk_20HxXM:&w=602&h=361&ei=cQglVZfJOse2swHC9ILwDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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  Polen (Poljska)- Polnisch [polniš] 

 

     Österreich – Deutsch 

 

  Ungarn (Madšarska)– Ungarisch [ungariš] 

 

  die Schweiz (Švica)– Deutsch, Italienisch und Französisch 

 

  Portugal – Portugiesisch [portugiziš] 

 

 Russland – Russisch 

 

 Napiši, od kod prihajajo osebe. Premeči črke in dobil-a boš ime države. V zvezek 

napiši le rešitve. 

 

 Namesto v mrežo napiši jezike, ki jih govorijo v spodnjih državah (glej številke od 

1 do 8), kar v zvezek. Pod 9 in 10 sam-a napiši dva jezika. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal&psig=AOvVaw12Duido5wHYZ9oQtKLJzLe&ust=1586330728560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDrr87k1egCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.amazon.de/Russische-Flagge-Fahne-Russlandfahne-Russland/dp/B001DX64YE&psig=AOvVaw3r4dnAq9YV7EnU5LpHlexz&ust=1586331289891000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjh_9nm1egCFQAAAAAdAAAAABAE
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NTE  Fotografiraj robota, ki si ga naredil-a in ga pošlji učiteljici za NTE po elektronski 

pošti. 

NRA  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. 


