
UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reši naloge v SDZ na str. 80, 81, 82 in 83. Računaj na daljši ali na krajši način. Ne pozabi 

pisati tudi preizkuse. Rešitve pošlji po el. pošti do 8. 5. 2020. 

 

 Ponovi  pravilo pri množenju in deljenju z 10 in 100.  

 

 Zapis v zvezek. 

PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10 

 

90 : 10 = 9, ker je 9 · 10 = 90 

900 : 10 = 90, ker je 90 · 10 = 900 

900 : 100 = 9, ker je 9 · 100 = 900 

1000 : 10 = 100, ker je 100 · 10 = 1000 

1000 : 100 = 10, ker je 10 ·100 = 1000 

240 : 60 = 4, ker je 4 · 60 = 240 

 

 2 5 6 0 : 2 0 = 1 2 8  

- 2 0           

  5 6          

 - 4 0          

  1 6 0         

 - 1 6 0         

    0         

             

Preizkus: 128 · 20 

                      2560 

 Reši tudi naloge v SDZ na str.  85, 86, 87, 91 ter na str. 92 /5. nalogo. Pošlji tudi te rešene 

naloge (do petka, 8. 5. 2020). 

 

 Vadi računanje v spletni vadnici Moja matematika (poštevanka, številski izrazi, deli celote, 

pisno množenje in deljenje …). 

 

SLJ 

 

 

 

 

 Ta teden se boš naučil-a izrekati in napisati neuradno opravičilo. 

 

 Pomisli, kdaj si se nazadnje komu opravičil-a in zaradi česa. Katero besedo si pri tem 

uporabil-a? 

 

 Na spodnji povezavi si oglej razlago o opravičilu: 
             https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM&fbclid=IwAR1BBHkX9G4a3-          

2K6XBjWkaiPT6WLLwpRlAoNkaiRDPnhJonGNDUJ34atSc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM&fbclid=IwAR1BBHkX9G4a3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202K6XBjWkaiPT6WLLwpRlAoNkaiRDPnhJonGNDUJ34atSc
https://www.youtube.com/watch?v=bd-6zf5aKAM&fbclid=IwAR1BBHkX9G4a3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202K6XBjWkaiPT6WLLwpRlAoNkaiRDPnhJonGNDUJ34atSc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapis v zvezek (SLJ-jezikovna stran). 

 

OPRAVIČILO 

Opravičilo izrečemo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj narobe. Izrekamo ga na 

različne načine. Npr.: 
● Oprostite. 
● Opravičujem se. 
● Oprosti. 

 

Npr.: 

Gospa knjižničarka! Opravičujem se, ker še nisem vrnil knjige. 

Brat mi jo je nekam založil in je ne najdemo.  

 

Opravičujemo se lahko tudi nebesedno, to je s kretnjami. Nebesedno se lahko tudi zahvalimo in 

prosimo. 

Pisno opravičilo ima pet delov:  

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

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

3. vsebino (napišemo opravičilo in za kaj se opravičujemo), 

4. pozdrav, 

5. podpis sporočevalca. 

 

Celje, 6. 4. 2020 

Draga babica, 

lepo, da sta me povabila na obisk med prvomajskimi prazniki. Žal ne  bom mogel priti, ker sem 

zbolel in takrat še ne bom popolnoma zdrav. Se opravičujem, če sem vama morda spremenil 

načrte. 

 Lep pozdrav,                                                                                                     

                                                                                    Žiga 

Opravičilo lahko napišemo tudi po e-pošti, kot SMS po telefonu, vendar bo takrat opravičilo 

zgledalo malo drugače.  

Na koncu nagovora lahko napišemo vejico in v tem primeru prvo besedo vsebine napišemo z 

malo začetnico. Če za nagovorom napišemo klicaj, pa prvo besedo vsebine napišemo z veliko 

začetnico. 

 V zvezek napiši opravičilo učiteljici, ker si pozabil narediti domačo nalogo. Opravičilo 

fotografiraj in mi ga pošlji po el. pošti do petka, 8. 5. 2020. 

 

 Prepiši naloge in jih reši v zvezek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ 

Knjiže

vnost 

 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

1. Preberi besedila in odgovori na vprašanja.  

 

 

 Vprašanja prepiši in nanje odgovori. 

1. Kdo je napisal prošnjo? 

2. Komu jo je napisal? 

3. Kaj jo prosi? 

4. Kako ji je poslal to prošnjo? 

5. Kdo je sporočevalec v zahvali? 

6. Kdo je naslovnik v zahvali? 

7. Za kaj se zahvaljuje? 

8. Bi lahko v zahvali za nagovorom napisali še kakšno drugo ločilo? Pojasni. 

9. Kdo je naslovnik v opravičilu? 

10. Kdo pa sporočevalec?  

11. Za kaj se mama opravičuje? 

 

 Rešene naloge pošlji po el. pošti do 8. 5. 2020. 

 

 Pri književnosti se boš ta teden seznanil-a s pisateljico Anjo Štefan (berilo str. 50). 

 
● Preberi besedilo Medved, ki je iz zbirke Štiri črne mravljice (berilo str. 50). Manj  

znane besede so razložene (glej stvarna pojasnila). 

Ustno odgovori na 1., 2., 5. in 6. vprašanje. Odgovore naj posluša eden izmed  

staršev. 

 
● Preberi še zgodbo Dež (berilo str. 51). O čem zgodba govori? 

 



● Včasih je dovolj le topel objem, da se pomirimo. Težave niso več tako velike. Zgodbo lahko 

primerjamo s situacijo, ki jo preživljamo v tem trenutku, ko smo doma zaradi nevarnega 

virusa. Ko smo skupaj, nam je lažje in nas je manj strah. Drug drugega potolažimo, si 

pomagamo. 

 
● Kdo nastopa v obeh zgodbah? Seveda, živali. Kakšne so te živali? Kakšno sporočilo 

ima zgodba Medved in kakšno Dež? 

 
● Zapis v zvezek: 

MEDVED in DEŽ 

Anja Štefan 

Živali imajo v obeh zgodbah človeške lastnosti; govorijo, razmišljajo, občutijo. To je značilno za 

živalske pravljice ali basni. Vse imajo na koncu poučno sporočilo. 

 

Zgodba Medved: Glavo imaš, zato da razmišljaš. V pravem trenutku »srečaš pamet«. 

Zgodba Dež: Ko smo skupaj, nam je lažje. Včasih je dovolj objem. 

 
● Sošolcem napiši kratko pismo (v zvezek) o tem, kaj vse pogrešaš, ko moraš biti doma. 

Pismo naj ima tudi vseh pet delov, ki si jih pisal pri zahvali, prošnji in opravičilu (kraj 

in datum, nagovor, vsebina, pozdrav in podpis).  

Ko napišeš, mi pošlji po el. pošti (do petka 8. 5. 2020). 

Nestrpno čakam, da preberem.   
              

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

sicer v poglavju 27. 

 

● 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 preberi besedilo in oglej si tudi fotografije na str. 75 in 76. Razmisli, katere 

gospodarske dejavnosti izkoriščajo naravne vire.  

 

● Zapis v zvezek.  

DEJAVNOSTI, KI IZKORIŠČAJO NARAVNE VIRE  

 

GOZDARSTVO nas oskrbuje z lesom. Drevesa posekamo, les pa predelamo v lesni in papirni 

industriji. Uporabljamo ga tudi za kurjavo. V Sloveniji je veliko gozdov.  

RUDARSTVO je dejavnost pridobivanja rud (živo srebro, svinec, cink) in premoga. V Sloveniji je v 

preteklosti delovalo več rudnikov (Mežica, Idrija, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik). Danes deluje le še 

rudnik lignita v Velenju.  



KMETIJSTVO se ukvarja s pridelavo hrane za ljudi in živali. Na kmetijstvo zelo vplivajo naravni 

pojavi (podnebje, prst in relief).   

Osnovne dejavnosti na kmetijah so:  

Poljedelstvo je pridelovanje rastlinske hrane za ljudi in živali. Najpogostejše poljščine v Sloveniji 

so: koruza, pšenica in krompir.  

Živinoreja je reja goveda, prašičev, ovac, koz in perutnine. Živinorejci nas oskrbujejo z mesom, 

mlekom, jajci, volno, kožami … 

Sadjarstvo je pridobivanje različnih vrst sadja. V Sloveniji najpogosteje pridelujemo jabolka, 

hruške, češnje, marelice, breskve, jagode, olive in drugo.  

Vinogradništvo je pridelovanje grozdja. Iz grozdja naredijo vino, sok, kis, rozine … V Sloveniji se 

veliko ljudi ukvarja z vinogradništvom.  

Med posebne oblike kmetijstva spadata vrtnarstvo in cvetličarstvo.  

   

● Preberi besedilo v SDZ na str. 75 in 76 ter reši 1. in 2. nalogo. 

 

● V okvirčku zgoraj na str. 77 preberi besedilo. Razmisli, kaj sodi k posamezni dejavnosti in 

reši 1. in 2. nalogo.  

 

● Snov pridno ponavljaj. Lahko si ogledaš tudi fotografije na Radovednih pet (str. 4 - 2, 4 – 

3, 4 - 4, 4 -5). 

 

NIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Si kdaj pomislil-a, zakaj tuba za zobno kremo ni iz železa in zakaj žebljev ne zabijamo s 

kladivom iz gume. Seveda, tuba mora biti dovolj prožna, da iz nje iztisneš zobno kremo. 

Kladivo iz gume pa ni dovolj trdno za zabijanje žebljev.  

 

● Na Radovednih 5 si lahko ogledaš kratke filme Stanje snovi  na str. 3 –12 (Kaj je trdna 

snov?, Kaj je plin?, Kaj je tekočina?).  V učbeniku preberi str. 80, 81. 

 

● Zapis v zvezek. 

STANJE SNOVI 

Trdno stanje (les, led, jeklo, glina  …)  

Trdnine so snovi, ki ohranjajo svojo obliko in se po postavitvi ne premikajo.  

Razlikujejo se po:  
o gnetljivosti,  
o prožnosti,  
o trdoti (preizkušamo z RAZENJEM), 
o prepustnosti za vodo in zrak. 

Na obliko trdnin lahko vplivamo z zunanjo silo (rezanjem, segrevanjem, gnetenjem,  



sekanjem …). 

          

Tekoče stanje (voda, sok, barva, goriva …)    

Tekočine nimajo stalne oblike, imajo obliko posode, se pretakajo in imajo gladino. Različne 

tekočine se različno hitro pretakajo (VISKOZNOST). Gladina tekočine je vedno vodoravna.  

 

 

Plinasto stanje  

Plini se razporedijo po celotnem prostoru. Lahko se pretakajo in so stisljivi. Oblika in prostornina 

plina se lahko spreminjata. 

 
● V učbeniku na str. 80 spodaj v okvirčku se nahaja dejavnost. Poskusi navedene snovi 

razvrstiti po trdoti, od najmanj do najbolj trde.  

 
● Razlaga nekaterih besed: 

PROŽNOST – lastnost, da predmet npr. upognemo, nato pa se povrne v prvotno stanje 

(plastično ravnilo). 

RAZENJE -  preizkušanje trdnosti materiala. Npr. z žebljem povlečemo po različnih vrstah lesa. 

Tam, kjer ostane močna sled, vemo, da je les mehkejši. 

VISKOZNOST- hitrost pretakanja tekočin. Npr. med se pretaka počasneje kot voda.  

 
● Nekaj lastnosti snovi lahko preveriš na spletnih straneh: 
Lastnosti tekočin: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1292/index1.html 
 Lastnosti trdnin: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1368/index.html 

                                  https://eucbeniki.sio.si/nit4/1368/index1.html 

 Lastnosti plinov: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1380/index.html 
 
● Snovi, ki jih pogosto uporabljamo v življenju, so lahko jedke, vnetljive,  

strupene ali nevarne za okolje. Snovi tudi shranjujemo. 
● Preberi si v učbeniku na str. 82, 83, 84, 85.  

 
● Zapis v zvezek. 

 

NEVARNE SNOVI OZNAČUJEMO S POSEBNIMI ZNAKI  

 

Znaki za nevarne snovi so po vsem svetu enaki.  

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1292/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1368/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1368/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1380/index.html


 

 

SNOVI TUDI SHRANJUJEMO   

 

Vrsta snovi Vrsta embalaže 

Trdne snovi Plastične posode, škatle, vreče, papir, stiropor. Lahko jih 

tudi zlagamo. 

Tekočine Steklenice, plastenke, sodi. 

Prevažamo jih s tankerji; pretakamo po ceveh. 

Plini Jeklenke. 

Vodimo jih po plinovodih. 

 

 

Ovojnina ali embalaža predmet med prevažanjem zaščiti, polepša pa tudi videz izdelka. 

Embalaža je iz papirja, kartona, umetne mase, lesa. 

Lastnosti snovi moramo poznati, da smo pri uporabi varni in se ne poškodujemo.  

 
● Učbenik str. 85. Če si bil-a med pisanjem snovi zbran-a, boš znal-a odgovoriti na  

vprašanja, ki so v zelenem okvirčku.  

 
● Ponavljaj učno snov. 

 

   

GUM 

 

 

 

 

● Ponovi. Odgovori na vprašanja v zvezek. Vprašanj ne prepisuj. Odgovarjaj v celih 

povedih. 

1. Kaj so note? 

2. Nariši in opiši note, ki smo jih letos spoznali. 

3. Kaj je opera? 

4. Kdo je napisal opero Čarobna piščal in kaj veš o njem? 

5. Kako še  rečemo tišini v glasbi? 

6. Opiši glasbeni obliki kanon in rondo. 

7. Kam zapisujemo note? 

8. Opiši notno črtovje. 

9. Kaj označujejo solmizacijski zlogi? 

10. Katere oznake za tempo in dinamiko v glasbi poznaš? 



11. Pod notni zapis (preriši ga) zapiši ustrezne solmizacijske zloge. 

 

 

12. Nariši notno črtovje in v njem 5 violinskih ključev. 

 
● Ta teden se boš učil-a o ljudskih pesmih. Naštej nekaj ljudskih pesmi. 

 
● Zapoj eno od ljudskih pesmi, npr. Lepa Anka kolo vodi, Marko skače, Abraham ma sedem 

sinov, Lisička je prav zvita zver, Šmentana muha. 

 
● O ljudski glasbi ste govorili že v tretjem razredu. Ponovi, kaj je značilno za ljudsko pesem.  

Kako so nastale ljudske pesmi? Čemu so služile ljudske pesmi? Ob katerih priložnostih jih še 

danes prepevamo? Kako rečemo pesmi, za katero poznamo avtorja? (Umetna pesem.) 

 
● Zapis v zvezek: 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

 

K ljudski glasbi spadajo LJUDSKE PESMI, LJUDSKI PLESI IN LJUDSKA GLASBILA. 

 

LJUDSKE PESMI 

Nastale so spontano med ljudmi. Skozi čas so se spreminjale, vendar so  obdržale vsebino. Iz roda 

v rod so se prenašale samo s petjem po spominu – kot ustno izročilo. Ljudje so jih ustvarjali za 

razvedrilo, za posebne priložnosti ali kot sestavni del različnih šeg ali navad. Še vedno jih radi 

prepevamo ob različnih praznovanjih. 

 

● Poslušaj nekaj ljudskih pesmic. Lahko se tudi katero naučiš. 

Dekle je po vodo šla: https://www.youtube.com/watch?v=9LWphCWJWPg 

Izidor ovčice pasel: https://www.youtube.com/watch?v=3oJz94cAipY 

Barčica po morju plava: https://www.youtube.com/watch?v=nEpAl6DLLWc 

…in še mnoge druge, med katerimi lahko izbereš poljubno: 

https://www.narodne-

pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&audio_id=453&stran=Narodne%20pesmi&audio_section_id=

6 

LUM ● Kontrast  oz. nasprotje srečujemo v vsakdanjem življenju, na primer debel-suh, vesel-

žalosten, jasen-oblačen, ogenj-voda. O nasprotjih govorimo tudi pri oblikah: oglat-okrogel; 

pri velikostih: velika-majhna, pri površinah: gladka-hrapava. Ravno tako lahko govorimo o 

https://www.youtube.com/watch?v=9LWphCWJWPg
https://www.youtube.com/watch?v=3oJz94cAipY
https://www.youtube.com/watch?v=nEpAl6DLLWc
https://www.narodne-pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&audio_id=453&stran=Narodne%20pesmi&audio_section_id=6
https://www.narodne-pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&audio_id=453&stran=Narodne%20pesmi&audio_section_id=6
https://www.narodne-pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&audio_id=453&stran=Narodne%20pesmi&audio_section_id=6


nasprotjih pri barvah. Danes bomo spoznali tople in hladne barve. V barvnem krogu si oglej, 

katere so tople in katere hladne barve. 

 

● Ta teden boš narisal-a drevo s toplimi in hladnimi barvami. Potreboval-a boš črn flomaster, 

svinčnik, ravnilo in barvice (lahko pa tudi flomastre). 

● Sledi postopku: 

● Najprej list razdeli na kvadrate (pomagaj si z ravnilom in svinčnikom).   

● Nato nariši na sredino krog.  

● V krog s črnim flomastrom nariši krošnjo drevesa, pod krog pa še deblo.  

● Deblo in veje izpolni s črtami.  

● Nato najprej pobarvaj krošnjo drevesa s toplimi barvami, tako da  se kvadrata iste barve 

dotikata le z ogliščem ne pa s stranico.  

● Na enak način pobarvaj ozadje, le da tokrat uporabi hladne barve. Pomagaj si s fotografijami 

spodaj. 

 

 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število vaj za 

moč obdržiš na 6 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med vajami zmanjšaš na 20 

sekund. V mesecu maju trikrat tedensko opraviš trening z vajami za moč, hkrati pa ne 

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



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

● Enkrat tedensko opravi 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 se jih dosledno drži. http://www.slofit.org/slofit-

nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-

%C5%A1irjenja-korona-virusa  

● Pred 12-minutnim 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 so 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 odbojka. Sledi navodilom, ki se nahajajo na 

spodnji povezavi. 

● https://app.box.com/s/xjn6nudd3l71yg9mqeormd16qclrixxi 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa 

na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične naloge, sliko dnevnika aktivnosti in 

sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če imaš aplikacijo STRAVA, ti ni potrebno 

dodatno pošiljati slike). Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-

ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/  

● Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje boš opravil/opravila 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 
● Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti 

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

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

● Na povezavi najdeš rubriko »Sprechen – govoriti«, ki jo predelaš. 

● Vse rešitve za 6. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

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
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/xjn6nudd3l71yg9mqeormd16qclrixxi
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1


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. 

 

 


