
UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

SLJ ● Ta teden se boš naučil-a kako, zapisujemo imena mesecev in dnevov. 

Reši rebusa. 

 

Rešitev: PETEK, OKTOBER 

 

● Preberi besedilo in opazuj, kako so zapisana imena dnevov in mesecev. 

  

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, 

obveščamo vas, da bo Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki 

v petek, 1. junija, spet odprl svoja vrata. 

Muzej bo za obiskovalce odprt 

od torka do petka od 8.00 do 16. 00, 

ob sobotah od 9. 00 do 17. 00, 

ob nedeljah in praznikih pa od 10. 00 do 18. 00. 

Ob ponedeljkih in 1. novembra bo zaprt. 

  

 



● Zapis v zvezek. 

KAKO ZAPISUJEMO IMENA DNEVOV IN MESECEV 

  

Imena dnevov in mesecev spadajo med občna imena. Zapisujemo jih z malo 
začetnico. 

  

● Spodnje naloge prepiši in reši v zvezek. 

  

1.       Dopolni. 

  

Tretji dan v tednu je ________________, prvi dan je _______________, 
zadnji je _________________, peti je _________________, drugi je 
___________________, predzadnji je ____________________, četrti pa je 
_________________. 

  

2.      Dopolni. 

  

Meseci, ki imajo 31 dni, so: _____________________,  

__________________, _______________________,_________________, 

__________________,  _____________________ in ________________. 

Trideset dni imajo: ___________________, _______________________, 

_____________________ in __________________. 

Mesec ______________________ ima 28 dni, na vsake štiri leta pa 29. 

  

3.      Preberi povedi. Vstavi črko, ki manjka. 

  

Naslednje šolsko leto se bo začelo v __ orek. 

8. __ eptembra je svetovni dan pismenosti. 

3. __ ktobra je svetovni dan otroka. 

21. __ ebruarja je svetovni dan maternega jezika. 



21. __ arca je svetovni dan strpnosti. 

7. __ prila je svetovni dan zdravja. 

France Prešeren se je rodil 3. __ ecembra 1800, Ivan Cankar pa 10. __ aja 

1876. 

4.     Popravi napake in v zvezek pravilno prepiši spodnje besedilo. 

  

Moj najljubši mesec je Maj. Ob sredah hodim na hokej. Komaj čakam, da bo 
mesec Avgust, saj takrat praznujem rojstni dan. Zakaj ne maraš 
Ponedeljkov? Odpotujemo 3. Oktobra in se vrnemo 5. novembra. V Sredo 
bom praznovala rojstni dan. Knjižnica bo zaprta v Petek in ponedeljek. 

  

● Naloge fotografiraj in jih pošlji po el. pošti do petka, 29. 5. 2020. 

 

KNJIŽEVNA VZGOJA 

●  Najprej premisli… 

➔ Ali poleg šolske knjižnice obiskuješ še katero drugo knjižnico? 

➔ Kakšne knjige najraje bereš? 

➔ Besede iz levega stolpca poveži z besedami iz desnega v logične dvojice. 

 ilustracija             detektivka 

par                         slikanica 

zaklad                          ljubezenska zgodba   

                                       rima                            pustolovska zgodba 

                                       prstni odtis                    pesem      

● V berilu je odlomek iz knjige Knjižničarka Mrcina, ki govori o dečku Viliju, ki ima štiri 

brate. To je skupaj pet zelo živahnih dečkov. Ker si med počitnicami mama in očka želita v hiši 

malo miru, Vilija in Martina vpišeta v knjižnico. Ampak knjižnica v njihovem kraju ni navadna 

knjižnica. V njej namreč dela knjižničarka Mrcina, strah in trepet mladih bralcev. 

● V berilu na strani 54 si preberi odlomek pravljice. Preberi tudi podatke o avtorju 

(Eoin Colfer). 

● Na str. 55 boš v rubriki Dejavnosti po branju našel/la nekaj vprašanj. 

             Na vsa vprašanja odgovori ustno. 

●  V zvezek zapiši najprej naslov zgodbe in avtorja. Nato: 

➢ V nekaj povedih opiši knjižničarko Mrcino, kot si jo predstavljaš. 



➢ V nekaj povedih opiši svojo šolsko knjižničarko. 

➢ Obe knjižničarki tudi nariši. 

● Nalogo fotografiraj in jo pošlji po el. pošti do petka, 29. 5. 2020. 

 

MAT ● Ta teden  boš pri matematiki ponovil-a snov iz tretjega razreda in hkrati spoznal-a 

tudi kaj novega o merjenju mase. 

● Oglej si kratek videoposnetek. Nalog ob koncu posnetka ni potrebno prepisovati, saj 

boš podobne naloge reševal-a v SDZ. 

https://youtu.be/lffU2RNzN1o 

● Zapis v zvezek. 

MERJENJE MASE 

Enote za maso 

gram - g 

dekagram - dag 

kilogram – kg 

tona – t 

Beseda kilo pomeni 1000. Torej je 1 kg = 1000 g. 

1 dag = 10 g  

10 dag = 100 g 

1 kg = 100 dag =1000 g  

1 t = 1000 kg 

 

 

 

https://youtu.be/lffU2RNzN1o?fbclid=IwAR3b27LvN6fjSJZxco8DlcMvRdSLDGk704fKVqWx8lmKryx8B3N3psbgGx8


Masa in deli celote 

 

Dele celote spremenimo v druge merske enote 

 

● V SDZ (4. del) reši naloge na str. 14, 15,16, 17,18,20, 21, 22 in 23. Naloge fotografiraj inj 

in mi jih pošlji po el. pošti. 

 

 

 

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

sicer v poglavju 30. 

● 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. 

● Ne pozabi na ocenjevanje, ki bo v četrtek, 28. 5. 2020! 

 



DRU 
● Si kdaj razmišljal-a, zakaj potrebujemo promet? Katere vrste prometa poznaš? Kaj 

so to prometna sredstva? 

● V SDZ na str. 86 si preberi oba zelena okvirčka in dopolni miselni vzorec. Reši tudi 1. 

nalogo na str. 87. 

● Zapis v zvezek.  

PROMET 

Promet je dejavnost, ki je namenjena prevozu ljudi, tovora, prenosu informacij in podatkov. 

Poznamo cestni promet, železniški promet, vodni promet, zračni promet. 

● Ta teden boš ponovil-a tudi, kaj vse moraš vedeti kot udeleženec v prometu, katere 

so varne poti na poti v šolo in seveda s tem povezane nevarnosti. 

● Obnovil-a boš tudi svoje znanje o pravilih v prometu. 

 

●  Zapis v zvezek. 

MOJA POT V ŠOLO  

Tudi otroci smo vsakodnevno udeleženci v prometu. Smo pešci, potniki v avtomobilu ali na 

avtobusu, kolesarji, rolkarji … 

● V delovnem zvezku na str. 90 si natančno preberi besedilo v zelenem polju. 

● Zapis v zvezek. 

NASVETI ZA VARNO POT V ŠOLO 

Kot udeleženci v prometu smo dolžni poskrbeti za svojo varnost. 

Upoštevati moramo prometna pravila, prometne znake, oznake na cesti in semaforje. 



Cesto prečkajmo na mestu, kjer je varno in dobro vidimo udeležence v prometu. 

Preden stopimo na cesto, damo voznikom znak, da bomo stopili na cesto.  

● Vsaka osnovna šola ima načrt varnih poti v šolo, tudi naša. Pobrskaj in ugotovi, kje 

imamo to objavljeno (namig: na s_ _ _ _ _ _ strani šole). OGLEJ SI JIH. 

● Drugi del današnje ure pa je terensko raziskovanje. Šel/šla boš namreč po varni poti 

do šole in pri tem opazoval-a prometne znake. 

Narisal-a boš vsaj tri, ki jih opaziš v bližini svojega doma in vsaj tri, ki jih opaziš v bližini šole. 

Če si vozač in je tvoja pot do šole daljša, prosi popoldne svoje starše, da so »vozniki prevoza 

od doma do šole«. Ponovi pravila obnašanja na šolskem avtobusnem prevozu in nariši 

prometne znake, ki jih opaziš na poti v šolo. 

● Zapis v zvezek. 

PROMETNI ZNAKI V BLIŽINI MOJEGA DOMA 

      

  

PROMETNI ZNAKI NA POTI V ŠOLO 

      

  

 



PROMETNI ZNAKI V BLIŽINI ŠOLE 

      

 

NIT ● Si se kdaj vprašal-a, zakaj je ločevanje odpadkov tako pomembno? Seveda, poraba 

naravnih surovin na Zemlji je zelo velika. 

● V učbeniku si preberi besedilo in si oglej  fotografije na str. 90, 91 in 92. 

● Zapis v zvezek. 

LOČEVANJE ODPADKOV JE POMEMBNO 

Ločevanje odpadkov je nujno, saj tako varujemo naravo. Papir, kovine, steklo in nekatere 

umetne mase lahko recikliramo. 

Organske odpadke kompostiramo in jih uporabimo kot gnojilo. 

Nevarne snovi (baterije, tablete, laki, elektronska oprema …) zbiramo ločeno, da preprečimo 

onesnaževanje okolja. 

Bi znal-a odgovoriti na naslednji vprašanji? 

1. Kaj je divje odlagališče? 

2. Kaj je ekološki otok? 

Divje odlagališče je v naravi tam, kjer ljudje odlagajo odpadke in s tem onesnažujejo okolje. 

Ekološki otok je prostor, kjer so postavljeni zabojniki in v te zabojnike ločeno odlagamo smeti. 

● Znanstveniki so ugotovili, da so se prva živa bitja na Zemlji razvila pred več 

milijardami let. 

● V učbeniku si preberi besedilo in oglej si fotografije na str. 98, 99 in 100. 

● Na Radovednih pet si lahko ogledaš film Charles Darwin , na strani 4-1 ter film Fosili, 

na strani 4-2. 

● Zapis v zvezek. 

RAZVOJ ŽIVIH BITIJ 

Življenje se je na Zemlji razvilo pred več milijardami let. Prvi organizmi so bili zgrajeni iz ene 

same celice in so živeli v morju. V milijonih let so se celice spreminjale, združevale in dobivale 



bolj zapleteno zgradbo. Nastali so mnogocelični organizmi, ki so bili zelo nenavadnih oblik in 

so imeli mehko telo, podobno meduzam. Kasneje so se pojavili organizmi, ki so imeli trše 

zunanje dele telesa, okončine in pljuča za dihanje na kopnem. 

Nekateri ostanki nekoč živečih rastlin in živali ter njihovih odtisov so se pod določenimi pogoji 

ohranili v obliki okamnin ali fosilov. 

Fosili nam pričajo o tem, da vrste organizmov skozi čas nastajajo in izumirajo. 

Ustno odgovori na vprašanja 

1. Kakšna so bila prva živa bitja? 

2. Kaj je živalim v preteklosti omogočilo, da so preživele na kopnem? 

3. Na kaj bi pomislil-a, če bi v svojem kraju našel/našla fosil školjke? 

● Si se kdaj ustrašil-a žabe, ki ti je med nabiranjem gob nepričakovano skočila pred 

nos? Seveda, pred tem je sploh nisi opazil-a. 

● Na Radovednih pet na strani 4-3, si lahko ogledaš filma Prilagoditve rastlin in 

Prilagoditve. 

● V učbeniku si preberi besedilo in oglej si fotografije na str. 101, 102 in 103. 

Zapis v zvezek. 

PRILAGODITVE ŽIVIH BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO 

Živa bitja so na okolje, v katerem živijo, prilagojena na različne načine: 

z obliko telesa (deževnik, alge …), 

z barvo (severni medved, pisano cvetje ..), 

z vedenjem (sipa-spusti črnilo …), 

z izrastki (jež, kaktus, ježevec, vrtnica …), 

s trdo povrhnjico (želva …) 

… 

Nekateri organizmi se v naravi skrivajo, drugi pa z živimi barvami opozarjajo nase. Prvi imajo 

varovalno barvo, s katero se skrijejo pred plenilci, drugi pa svarilno barvo, s katero plenilcem 

sporočajo, da so strupeni (tudi če niso) in jih na ta način odganjajo. 



          Plenilec je žival, ki lovi in ubija druge živali za hrano. 

GUM ● Razmisli. Ali veš, kaj je narodna noša? Ob katerih priložnostih lahko vidimo ljudi 

oblečene v narodno nošo? Zakaj misliš, da je nastala? Ali so bili ljudje včasih ves čas 

tako oblečeni? 

● Oglej si gorenjsko narodno nošo na sliki in poglej, v kaj je oblečena ženska in v kaj 

moški. 

 

● Še več o narodni noši si lahko prebereš na spodnji povezavi: 

http://www.hervardi.com/narodne_nose.php 

● Zapis v zvezek. 

NARODNA NOŠA 

  

Narodna noša je tradicionalno oblačilo nekega naroda. To je svečano oblačilo, ki so si ga ljudje 

nadeli ob različnih velikih praznovanjih. Razlikuje se od pokrajine do pokrajine. Poznamo: 

➢ belokranjsko, 

➢ gorenjsko, 

➢ primorsko, 

➢ dolenjsko, 

➢ koroško, 

➢ prekmursko, 

➢ štajersko narodno nošo. 

  

● Poskusi poiskati na spletu štajersko narodno nošo. Lahko jo sam-a narišeš ali pa ti 

starši natisnejo in list prilepiš v zvezek. 

http://www.hervardi.com/narodne_nose.php


LUM 
● Pri matematiki si prejšnji teden risal-a s šestilom. Risanje s šestilom boš nadaljeval-a 

tudi pri likovni umetnosti. 

Izberi si poljubno velik list papirja (najlažje belega, najmanjša velikost A4- to je velikost lista v 

velikem zvezku), ki ga lahko obrneš pokončno ali ležeče. 

●  Oglej si spodnja posnetka: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OtKnISvGyE 

https://www.youtube.com/watch?v=6iaHAufnmsg 

● S šestilom še sam-a nariši poljuben ponavljajoč vzorec (podobno mandali). Nato si 

izberi največ štiri barve (lahko manj)  in ta svoj vzorec pobarvaj z barvicami ali flomastri. Pri 

barvanju upoštevaj  vzorec, ponavljanje. 

●  Izdelek fotografiraj in ga pošlji po el. pošti. 

 

ŠPO ● Ta teden namesto filma nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti (12-

minutni tek in vaje za moč) in dopolnjuješ tabelo. Število vaj za moč zadržiš na 8 in vsako vajo 

izvajaš 40 sekund. V tem tednu vsaj 3x opraviš trening z vajami za moč, hkrati ne pozabiš na 

raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika aktivnosti najdeš na spodnji povezavi. 

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

Pred tekom in takoj po njem si izmeri srčni utrip, šele nato 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. Tudi podatek o razdalji, ki si jo pretekel/pretekla v tem času (12-minut) vpiši 

v dnevnik. 

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 atletika. Sledi navodilom, ki se nahajajo 

na spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/n7rot3l85mbcbtiresmxuwmc1qti7l52 

● Pošlji svojemu učitelju/učiteljici svoj dnevnik aktivnosti, kjer so razvidno vpisane vaje 

za moč/raztezne vaje, 12-minutni tek in teoretična naloga. 

● Počasi se bližamo h koncu šolskega leta, zato ne popusti pred ciljem. 

DOD ● Če si spreten-a si izdelaj svojo Infinity kocko. Sledi navodilom na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OtKnISvGyE
https://www.youtube.com/watch?v=6iaHAufnmsg
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/n7rot3l85mbcbtiresmxuwmc1qti7l52


https://www.youtube.com/watch?v=4V0WdxfLHoM&feature=emb_share&fbclid=IwAR1cP

A4wWOCwzyJTAylGpF1Gk9dYqXSz-YaKDCcDLwiQjZ0Yduuk7OrXnwg 

● Preizkusi se v iskanju poti iz 3D labirinta. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/redblockescape/maze3d_1.htm?language=slovenia

n&linkback=../../main/logicpuzzles/index.htm 

● Preizkusi se v zabavnih miselnih igrah. 

https://otroski.rtvslo.si/igre/74 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

N2N 
● Vsa navodila za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti 

poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 1, nato 4. razred. Lahko pa klikneš na spodnjo 

povezavo.  

            https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1 

NTE Prihaja poletje in vaše ustvarjanje bo povezano morjem. Iz poljubnih materialov, ki jih 

imate doma, poskusi izdelati svetilnik. Uporabi odpadno embalažo, lončke za rože, tulce 

od papirnatih brisač, plastenke, les …, kar želiš. Nekaj namigov sem našla na Pinterestu: 

 

 

Naloga velja do konca maja. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4V0WdxfLHoM&feature=emb_share&fbclid=IwAR1cPA4wWOCwzyJTAylGpF1Gk9dYqXSz-YaKDCcDLwiQjZ0Yduuk7OrXnwg
https://www.youtube.com/watch?v=4V0WdxfLHoM&feature=emb_share&fbclid=IwAR1cPA4wWOCwzyJTAylGpF1Gk9dYqXSz-YaKDCcDLwiQjZ0Yduuk7OrXnwg
https://www.digipuzzle.net/minigames/redblockescape/maze3d_1.htm?language=slovenian&linkback=../../main/logicpuzzles/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/redblockescape/maze3d_1.htm?language=slovenian&linkback=../../main/logicpuzzles/index.htm
https://otroski.rtvslo.si/igre/74
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1


NAVODILO ZA DELO NA DALJAVO OPZ 

  

 


