
UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ta teden bomo pisno delili s prehodom ter z ostankom. Na spodnjih povezavah si 

najprej oglej razlagi pisnega deljenja z enojnim in dvojnim prehodom. 

ENOJNI PREHOD 

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

DVOJNI PREHOD 

https://www.youtube.com/watch?v=mR6oO1t2L7o 

 Zapis v zvezek. 

PISNO DELJENJE 

1. ENOJNI PREHOD 

Daljši način                                              Krajši način 

                  

 2 6 5 : 5 = 5 3  2 6 5 : 5 = 5 3 

- 2 5         1 5      

  1 5         0      

 - 1 5  P : 51 3 . 5        

   0     2 6 5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DVOJNI PREHOD 

Daljši način                                                   Krajši način 

                    

 6 7 0 : 5 = 1 3 4  6 7 0 : 5 = 1 3 4 

- 5          1 7        

 1 7          2 0       

- 1 5           0       

  2 0   P : 11 32 4 . 5        

 - 2 0       6 7 0        

   0                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reši naloge  v SDZ na str. 76, 77, 78, 79. Sam-a se odloči, ali boš reševal-a na daljši 

ali na krajši način. Ne pozabi zraven pisati preizkuse. Piši čitljivo in uporabljaj 

ravnilo! Če poštevanka še ni povsem osvojena, ti bo vsekakor lažje računati na 

daljši način.  

 

 Oglej si še razlago pisnega deljenja z ostankom. 

PISNO DELJENJE Z OSTANKOM 

https://www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg 

 

 Zapis v zvezek. 

3. PISNO DELJENJE Z OSTANKOM 

https://www.youtube.com/watch?v=kJzEphTkvHw
https://www.youtube.com/watch?v=mR6oO1t2L7o
https://www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg


Daljši način                                                           Krajši način 

                    

 1 3 7 : 4 = 3 4   1 3 7 : 4 = 3 4  

- 1 2          1 7       

  1 7          1 ost      

 - 1 6                 

   1 ost.  P :  31 4 . 4        

          1 3 6        

                    

          1 3 6 + 1 = 1 3 7  

Preizkus naredimo tako,  da sestavimo račun: količnik · delitelj + ostanek = deljenec. 

 V zvezek prepiši spodnja dva računa in ju reši najprej na daljši, nato še na krajši 

način. Ne pozabi tudi na preizkus. Piši čitljivo, uporabljaj ravnilo! 

735 : 4 =  

658 : 8 = 

 Do konca tedna fotografiraj vse štiri rešene strani  v SDZ ter dva računa v zvezku in 

mi fotografije pošlji po elektronski pošti do 24. 4. 2020. 

 

SLJ  Ta teden boš spoznal-a, kako izrekamo in kako pišemo neuradno zahvalo.  

 Pomisli, kdaj si se nazadnje komu zahvalil-a, za kaj si se zahvalil-a in katero besedo si 
pri tem uporabil-a. 

 Na spodnji povezavi si oglej razlago o zahvali. 
https://www.youtube.com/watch?v=YFTgY610l78&fbclid=IwAR0Ih2OcXSu7izqlthhXZYydblZmLfj
17fNEDfxiH86mJu5YrDfsFQn0bRo 

 Zapis v zvezek (SLJ-jezikovna stran). 
ZAHVALA 

Zahvalo  izrekamo, kadar od koga nekaj dobimo ali kdo za nas kaj naredi. Z njo izrečemo 
svojo hvaležnost.  
ZAHVALO izrekamo na razne načine, npr.:                           

 Hvala. 

 Hvala lepa. 

 Najlepša hvala. 

 Zahvaljujem se. 

 Iskrena hvala. 

 Rad bi se zahvalil. 
Izrečemo jo PRIJAZNO in SPOŠTLJIVO. 
Povemo, za kaj se zahvaljujemo. 
Če se ne zahvalimo, smo NEVLJUDNI. 

Neuradna zahvala je zahvala, ki jo pišemo ali izrekamo sorodnikom, prijateljem, sošolcem, 
znancem. 
Npr.: Zoja, hvala, ker si mi poslala navodila za  prepis učne snovi. Zelo si prijazna.  

Pisna neuradna zahvala ima pet delov:  
1. kraj in datum pisanja (napišemo ju v desnem zgornjem kotu), 

https://www.youtube.com/watch?v=YFTgY610l78&fbclid=IwAR0Ih2OcXSu7izqlthhXZYydblZmLfj17fNEDfxiH86mJu5YrDfsFQn0bRo
https://www.youtube.com/watch?v=YFTgY610l78&fbclid=IwAR0Ih2OcXSu7izqlthhXZYydblZmLfj17fNEDfxiH86mJu5YrDfsFQn0bRo


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

3. vsebino (napišemo zahvalo in za kaj se zahvaljujemo), 

4. pozdrav, 

5. podpis sporočevalca. 

Celje, 6. 4. 2020 

 

Draga teta Sonja! 

Najlepše se ti zahvaljujem za tvoje povabilo v lutkovno gledališče.  

Upam, da si bova predstavo lahko kmalu ogledali. Zelo se že veselim.  

Lepe pozdrave in poljubčke,                                                                                                     
                                                                                    Nina 

Zahvalo lahko napišemo po e-pošti, na list papirja ali kot SMS po telefonu. To je odvisno od 
tega, komu je namenjena. 

 V zvezek napiši zahvalo babici in dedku. Povabila sta te, da greš med poletnimi 
počitnicami z njima v Piran. Imeli ste se zelo lepo in zato bi rad izlet ponovil/a. 
Zahvalo fotografiraj in mi jo pošlji po el. pošti do petka, 24. 4. 2020. 

 

 Mesec april je že tradicionalno povezan s knjigami, saj je 2. april  
 svetovni dan mladinske književnosti, 23. april pa svetovni dan knjige. 
 V letošnjem letu je že kar nekaj učencev osvojilo bralno značko. Vsi, ki tega še niste 
opravili, imate čas do konca maja. V zvezek za bralno značko napiši KRATKO obnovo 
prebrane knjige, jo ilustriraj in pošlji po el. pošti. Za domače branje bi moral-a prebrati še 
eno knjigo, vendar bomo zaradi nastale situacije to knjigo črtali s seznama. Če si knjigo že 
prebral-a, pa se ti bo štela k bralni znački.  
 

 Ta teden boš pri književnosti ponovil-a nekaj literarnoteoretičnih definicij. Pri 
nalogah boš potreboval-a berilo. Opazuj okvirčke z zelenim naslovom 
Literarnoteoretične definicije. 
 

  Opazuj kazalo in razloži, na koliko delov je razdeljeno. Pojasni, zakaj.  

 Na str. 15 preberi, kakšna je razlika med recitacijo in deklamacijo. 

 Na str. 29 preberi, kaj je kitica in kaj verz, na str. 41 pa kaj je rima. 

 Na str. 35 preberi, kaj je motiv in kaj tema besedila. 

 Na str. 63 preberi, kdo je glavna oseba. 

 Na str. 83 preberi, kaj je fantastična pripoved. 

 Na str. 149 in 157 preberi, kakšna je razlika med ljudsko in avtorsko pravljico. 

 Na str. 151 preberi, kaj je živalska pravljica. 

 Na str. 165 preberi, kaj je dvogovor ali dialog. 

 Zapis v zvezek za SLJ (književnost). 
  

MALA ŠOLA KNJIŽEVNOSTI 
Poznamo tri književne zvrsti: 

1. PROZA (Pripovedništvo) – Prozna besedila so oblikovana kot zgodbe. Sem uvrščamo 
dogodke in pripetljaje, ki se med seboj povezujejo in o katerih govori 



pripovedovalec. Pisatelj v zgodbo vključuje opise stvari in oseb.  

2. POEZIJA (Pesništvo) – To so besedila, ki jih napiše pesnik. Ponavadi so kratka,  
zapisana v kiticah in verzih.  

3. DRAMATIKA – Dramsko besedilo je zapisano  za gledališče/oder. Napisano je po  
vlogah v obliki dvogovora ali dialoga (pogovora med dramskimi osebami). 

 
GLAVNA KNJIŽEVNA OSEBA – Je najpomembnejša oseba v besedilu, ki odločilno vpliva na 
dogajanje. 
STRANSKA KNJIŽEVNA OSEBA – Oseba, ki ima v besedilu stransko vlogo in ni tako pomembna.  
DOGAJALNI ČAS – Je čas, v katerem poteka dogajanje v besedilu. V pravljicah ga ne moremo 
natančno določiti (Nekoč, pred davnimi časi …). 
DOGAJALNI PROSTOR – Prostor, kjer poteka dogajanje v besedilu. V pravljicah ga ne moremo 
natančno določiti (Za devetimi gorami …). 
LJUDSKA PRAVLJICA – Avtor ni znan. Prenaša se z ustnim izročilom (iz roda v rod). Ima  
značilen začetek in konec, pogosti so čudežni dogodki, predmeti ali živali, osebe nimajo  
lastnih imen, vključena so pravljična števila, zapovedi, dobro premaga zlo. 
AVTORSKA PRAVLJICA – Avtor je znan. 
KITICA – Je osnovna enota pesmi, sestavljena vsaj iz dveh verzov. 
VERZ ali STIH – Je vrstica v kitici. 
RIMA – Je ujemanje glasov od zadnjega naglašenega naprej, po navadi na koncu verzov. 
 

 Večkrat preberi zapis v zvezku in ponavljaj snov. 
 

TJA  Naloge šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina - 4. razred, in 

sicer v poglavju 26. 

 Če ti ostane 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 

 

 V SDZ si oglej fotografije na str. 70, 71. Razmisli, kaj so dejavnosti in zakaj jih 

potrebujemo. 

 Preberi zgornji okvirček v SDZ na str. 72 in reši 1., 2. in 3. nalogo. 

 Preberi še okvirček na strani 73 in razmisli, kakšna je razlika med gospodarskimi in 

negospodarskimi dejavnostmi.  

 Zapis v zvezek. 

 

 

DEJAVNOSTI 

Različne dejavnosti za nas pridelujejo, izdelujejo ali nam posredujejo stvari, ki jih 

potrebujemo za zadovoljevanje naših potreb in želja. Poznamo gospodarske in 

negospodarske dejavnosti. 

 

 Prepiši tudi spodnji okvirček. Lahko napišeš čez dve strani ali obrneš zvezek. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtor


 
 

 Oglej si fotografije in ugotovi, katere dejavnosti najdeš v svojem domačem kraju in 

za kaj jih potrebujemo. 

 
FRIZERSTVO 

 
TRGOVINA (gradbeni material) 

 
TRGOVINA (živila) 

 
PICERIJA LIMBO 

 

 
TISKARNA 

 
CENTER VARNE VOŽNJE 



 
POŠTA 

 
OŠ LJUBEČNA 

 
ŠUMER (kovinoplastika, kovinski izdelki, 

vzmeti), AVTOPRALNICA, BISTRO 

 

 

 

 

 Reši naloge v SDZ na str. 73 in 74. Pomagaj si s spodnjimi ilustracijami. 

 

 
 

 Ponavljaj snov o domači pokrajini in se nauči tudi današnjo. 

 

NIT  Verjetno si že kdaj na vrata hladilnika pripel kakšno figurico. Si že razmišljal-a, kaj jo 

drži in zakaj ne pade? Seveda, magnet. Ta teden se boš učil-a o magnetih in 



 

 

 

 

 

 

 

 

magnetizmu. 

 V učbeniku preberi str. 77, 78. 

 Na Radovednih 5 si oglej filme na str. 3–9 in 3–10. 

 

 
 

 Zapis v zvezek. 

NEKATERE SNOVI IMAJO MAGNETNE LASTNOSTI 

Magnet ima magnetno polje. To je prostor, v katerem deluje magnetna sila. Ta sila privlači 
magnetne snovi. 
Magnet ima dva pola, severnega in južnega, in tam je magnetno polje najmočnejše. 
Nasprotna pola se privlačita, enaka pa odbijata. 

 

 

Magneti privlačijo samo železo in jeklo. 
Uporaba magnetov: za dvigovanje težkih tovorov, ločevanje odpadkov, v industriji, magnetni 
zapis na bančnih karticah … 
Tudi Zemlja deluje kot velik magnet. Zato je igla v kompasu vedno usmerjena v smeri sever – 
jug. 

 V zvezek odgovori na tri vprašanja v učbeniku na str. 78. 

 Razmisli, zakaj štedilnik ni narejen iz lesa in zakaj vaza za rože ni iz papirja. Seveda! 
Štedilnik bi lahko zgorel in papirnata vaza bi takoj, ko bi vanjo vlili vodo, razpadla. 
Koristno je torej poznati lastnosti snovi, da vemo, za kaj jih bomo uporabili.  

 Na Radovednih 5 si na str. 3–11 oglej kratek film o tem, kakšne so lastnosti 
nekaterih snovi. 
 

 
 V učbeniku preberi str. 79. 



 Zapis v zvezek. 
SNOVI RAZVRŠČAMO PO NJIHOVIH LASTNOSTIH. 

Snov je vse, kar ima maso in zavzema prostor. Zgrajena je iz majhnih delcev. Poznamo 

TRDNE, TEKOČE IN PLINASTE snovi. Razvrstimo jih glede na lastnosti.  

 V zvezek prepiši razpredelnico in jo dopolni. Ugotovi, katere snovi imajo podobne 

lastnosti. Za vsako lastnost poišči primer snovi. 

Prepušča svetlobo. Se razbije. Je prozorna. Prepušča vodo. 

STEKLO    

Plava na vodi. Se raztaplja v vodi. Prepušča zrak. Je magnetna. 

    

 Ponavljaj snov od strani 36 v učbeniku in se nauči tudi današnjo. 

 

GUM 

 

 

 

 

 Čas je, da se zopet naučimo kakšno pesmico. Ker smo prejšnji teden spoznali 

različne tone, bo današnja pesmica govorila prav o njih.  

 

 Na Radovednih 5 si pri GUM odpri interaktivno gradivo (na desni strani), pojdi na 

str. 4–16 in klikni na ikono »slušalke«, kjer najdeš zvočni zapis pesmi. 

 
 Naslov pesmi je DO, RE, MI. Pesem je prevedena iz angleškega jezika in je iz filma 

Moje pesmi, moje sanje. Na spodnji povezavi si lahko ogledaš tudi kratek odlomek 

filma. 
https://www.youtube.com/watch?v=jITsImZdlMQ 

 V zvezek prepiši še besedilo pesmi in se pesmico nauči zapeti. 

DO, RE, MI 

DO kot dom lepo zveni, 

RE kot reka radosti, 

MI kot mir za vse ljudi, 

FA kot fant, ki se smeji, 

SO, kot sonce, ki žari, 

LA zapojemo si vsi 

TI kot tisoče želja, 

pa se lestvica konča. 

 

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


LUM  V sredo, 22. aprila, praznujemo svetovni dan Zemlje. Letos praznujemo 50-letnico, 

odkar se je ta praznik prvič praznoval po vsem svetu. Tudi letos je glavna tema 

podnebne spremembe, ki močno vplivajo na naša življenja.  

 

 Tako kot vsak teden pojdi tudi tokrat v naravo, lahko tudi na domač vrt, travnik … in 

naberi nekaj naravnega materiala (listje, veje, storže…). S pomočjo nabranega 

materiala napiši napis npr. DAN ZEMLJE, PODNEBNE SPREMEMBE … ali kaj drugega, 

povezanega s praznovanjem našega planeta. Spomni se, kako si v šoli v naravi delal-a 

kurente. Izdelek fotografiraj in mi fotografijo pošlji po el. pošti.  

 

 Spodaj imaš nekaj primerov, ki so jih naredili otroci drugih šol, ko so pisali napis 

OSTANI DOMA. 

        
 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število vaj 
za moč povečaš na 6 in zadržiš vsako vajo 60 sekund, premor med vajami pa ostane 
30 sekund. 
Primere vaj in dnevnik najdeš na tej povezavi 
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 
 

 Enkrat tedensko, sam-a ali skupaj s starši opraviš nalogo 12-minutnega teka. Ogreješ 
se s hojo (lahko tudi s šolo teka), odtečeš 12 minut 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, šele na to opravi raztezne 
vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka zapiši v 
dnevnik aktivnosti, poleg 12-minutnega teka.  
Pri teku lahko uporabiš tudi različne aplikacije 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 je teoretična tema tvoje naloge rokomet. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/7973if55yhxdu2xk1d7gonihoqav08dz 
 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici 
športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične naloge, sliko dnevnika 
vadbe in sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če imaš aplikacijo STRAVA, ti ni 
potrebno dodatno pošiljati slike). Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/7973if55yhxdu2xk1d7gonihoqav08dz
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/


 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

N2N Danes boš ponovil-a jezike in se naučil-a nekoga vprašati, ali govori določeni jezik. V 

zvezek napiši naslov 

»Sprichst du …«? [šprihst du …] = Ali govoriš …? 

 Prepiši spodnja dva dialoga in ju prevedi. 

  

 

Ali govoriš angleško? Ja, govorim angleško.                Ali govoriš turško? Ne, govorim  

                                                                                                                                                  in nemško.                                                                                                                                                      

Pomembno je, da razlikuješ med »ich spreche« [šprehe] – govorim, in »du sprichst« 

[šprihst] – govoriš , zato si obe besedi napiši z rdečo barvo. 

 Napiši v zvezek, od kod prihajajo naslednje osebe, in katere jezike govorijo.  
Glej primer. 

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 

https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


 

                                                                                                                                Kroatien 

Barack Obama: Ich komme aus den USA. Ich spreche Englisch.                  

Lara Pausini:  

…   

         

 S kratkim kvizom preveri svoje znanje (rešitve piši v zvezek): 
 

1.Kako se imenujejo države?            2. Kako se imenuje država? 
 

Türkisch : ________________________  tceÖrsrihe   

Spanisch: _______________________  ___________________________ 

Kroatisch: _______________________ 

 

3.Dopolni jezike, ki jih govorijo v državah:  4. Tvori pravilne povedi: 

  England: ___________________________  alt / du / Wie / bist? 

  Deutschland: ________________________ __________________                       

Frankreich: _________________________  alt / zehn / Ich / Jahre / bin. 

       _____________________ 

5. Napiši številke: 

elf    neun   null    drei  fünf     zwölf: _____________________________ 

6.  Kaj je nemško? 

A ) Tanti auguri! 

B) Herzlichen Glückwunsch! 

C) Happy Birthday! 

 

 Rešitve boš lahko preveril-a v naslednjem tednu. 



NTE  V šoli smo že sestavljali makete, konstrukcije s pomočjo različnih gradnikov, 

kock, konstrukcijskih zbirk. Gotovo imaš kaj podobnega tudi doma (npr. Lego 

kocke). Sestavi kaj po svoji izbiri. 

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 pošlješ sporočilo na racunalnistvo@os-ljubecna.si. Uspešno 

delo ti želim. 

 
NAVODILO ZA DELO NA DALJAVO OPZ 

  
Pozdravljeni, pevci! 

Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno  

Ob posnetku ponovite pesmico EN TEN TENERA: 

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

 

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

