
UČNA GRADIVA IN NALOGE 4. RAZRED (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

SLJ ● Ta teden se boš naučil-a kako se pogovarjamo po telefonu in kaj je to telefonski  

imenik. Najprej v mislih ali na glas odgovori na naslednja vprašanja: 

-                     Ali imate doma telefon? 

-                     Kdo ga največkrat uporablja? 

-                     Čemu ga uporablja? Koga najpogosteje pokliče? 

-                     Ali imaš svoj prenosni telefon? 

-                     Ali ga potrebuješ? 

-                     Kakšen dogovor imate s starši glede telefoniranja? 

-                     Kdo po navadi izreče prve besede v telefonskem pogovoru? 

-                     Kako začnemo pogovor, kadar koga pokličemo? 

-                     Kaj je pomembno, kadar se s kom pogovarjamo po telefonu? 

-                     Kaj si sogovorca izrečeta na koncu telefonskega pogovora? 

-                     Ali se s prijatelji po telefonu pogovarjamo v knjižnem jeziku? 

● Oglej si razlago na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jxt__zQEA4&fbclid=IwAR1GuUgovwv8H33DqXBNOsp

PyheGG42zN73wJzMkRcC7AKVcwOMUiaetLgQ 

● Zapis v zvezek. 

TELEFONSKI POGOVOR 

  

Pravila vljudnega pogovarjanja po telefonu 

● Na začetku pogovora svojega sogovorca pozdravimo. 

● Govoriti moramo dovolj glasno in razločno. 

● Pri pogovoru smo vljudni in spoštljivi. 

● Neuradne osebe pri pogovoru tikamo, uradne pa vikamo. 

● Sogovorca pazljivo poslušamo in mu ne segamo v besedo. 

● Telefonski pogovor je namenjen nujnim sporočilom. 

● Med pogovarjanjem ne opravljamo drugih opravil. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jxt__zQEA4&fbclid=IwAR1GuUgovwv8H33DqXBNOspPyheGG42zN73wJzMkRcC7AKVcwOMUiaetLgQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Jxt__zQEA4&fbclid=IwAR1GuUgovwv8H33DqXBNOspPyheGG42zN73wJzMkRcC7AKVcwOMUiaetLgQ


● Sogovorca pazljivo poslušamo. 

  

Telefonski pogovor je namenjen nujnim sporočilom, zato naj bo kratek. 

  

Telefonski imenik je seznam, v katerem so napisani podatki o telefonskih naročnikih  

(ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov). Seznam naročnikov je urejen  

po abecedi priimkov. 

● V zvezek zapiši primer telefonskega pogovora (npr. kličeš prijatelja,  

starša, knjižničarko …). Zapiši v obliki dvogovora. Nalogo fotografiraj in pošlji po  

el. pošti do  15. 5. 2020. 

●  Ali veš, kje naj bi bile letošnje olimpijske igre? Ali veš, koliko kilometrov je treba 

    preteči  na maratonu? 

● V berilu na str. 108, 109, 110 in 111 preberi besedilo o Lakotniku, ki se odloči, da bo 

   šel na olimpijske igre v Ameriko. Naslov besedila je Na olimpiado, avtor  

             pa Miki Muster.   Več o avtorju si lahko prebereš na str. 108 v berilu. 

●  Ali je to besedilo drugačno od ostalih v berilu? Si že kdaj bral-a kaj podobnega? 

Gre za zgodbo, prikazano s sličicami in besedilom v oblačkih. Takemu besedilu  

rečemo STRIP. Pomisli, kaj je še značilno za strip? Kakšni so oblački, v katerih je zapisano  

besedilo? Kakšne so črke? Kako si sledijo sličice? So stripi le črno-beli ali tudi barvni? 

● V besedilu nastopajo trije junaki: Trdonja, Lakotnik in Zvitorepec. Katere živali jih 

predstavljajo? Ustno odgovori na vprašanja v berilu na str. 111.  

●  V zvezek (književna vzgoja) prepiši miselni vzorec. 



 

● Pri LUM te čaka naloga povezana s stripi. 

 

MAT ● Najprej ponovi znanje pisnega množenja in deljenja ter reši naloge v novem delovnem 

zvezku (SDZ 4. del) na strani 82. Pri pisnem deljenju račune in preizkuse piši v zvezek. (Nalogo 

fotografiraj in jo pošlji po el. pošti do petka, 15. 5. 2020) 

● Ta teden boš ponovil-a, kaj vse že veš o geometrijskih telesih in likih. Bolj podrobno si 

boš ogledal-a še lika kvadrat in pravokotnik. 

● Na spodnji povezavi si oglej razlago: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcqZCgAYpBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZyrKg

0STgwGIdwf0ewD3subHbCTyK3EKX-gDRSzVSytah2O26ytW8eDg 

● Zapis v zvezek: 

GEOMETRIJSKA TELESA 

Geometrijska telesa zavzemajo prostor. Imajo tri dimenzije, in sicer dolžino, širino in 
višino (3 D). 

Imajo oglišča, robove in mejne ploskve. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcqZCgAYpBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZyrKg0STgwGIdwf0ewD3subHbCTyK3EKX-gDRSzVSytah2O26ytW8eDg
https://www.youtube.com/watch?v=OcqZCgAYpBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZyrKg0STgwGIdwf0ewD3subHbCTyK3EKX-gDRSzVSytah2O26ytW8eDg


  

 GEOMETRIJSKI LIKI  

Geometrijski liki so ravne ploskve. Nekaterim likom lahko izmerimo 

dolžino in širino. Imajo stranice in oglišča. 



  

Stranice označimo z malo tiskano ali pisano črko. 

Oglišča označimo z veliko tiskano črko. 

Skladni liki 

 

Lika sta skladna, kadar sta enake oblike in velikosti. Lahko pa sta različno obrnjena. 

● Oglej si prikaze različnih geometrijskih teles na strani 52 in 53 v DZ 
(3. del). Reši naloge na strani 53 in 54. 

● Oglej si prikaze različnih geometrijskih likov na strani 55 v DZ (3. 
del). Reši naloge na strani 55. 

● Oglej si prikaz pravokotnika in kvadrata na straneh 56 in 57. Bodi 
pozoren na razliko med njima. Reši naloge na strani 58. 



● Oglej si prikaz na strani 59. Reši naloge na straneh 59-61. Če 
zmoreš, reši tudi »Zmorem tudi to«. (str. 62) 

Tudi te naloge fotografiraj in jih pošlji po el. pošti. 

 

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

sicer v poglavju 28. 

● 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 ●  Zdaj že poznaš gospodarske in negospodarske dejavnosti. Danes pa boš spoznal-a, 

kako sta z njimi povezani industrija in obrt in zakaj so pomembne storitvene dejavnosti. 

● Preberi si besedilo na str. 78 in 81. Verjetno ne bo težko ugotoviti, kakšna je razlika 

med industrijo in obrtjo. 

● Zapis v zvezek. 

OD OBRTI DO INDUSTRIJE 

Obrt 

Nekoč so ljudje doma izdelovali vse, kar so potrebovali. Tisti, ki so bili spretnejši, so izdelali več 

in so svoje izdelke začeli prodajati. To so bili obrtniki. Uporabljali so naravne vire, ki so jih našli 

v domači pokrajini (glina, les …). V preteklosti so obrtniki vse delo opravljali ročno, danes pa 

si pri delu pomagajo z raznimi pripomočki in stroji. Obrtniki naredijo izdelek v celoti sami, 

vendar dnevno naredijo manj izdelkov kot v tovarni.  

 

Industrija je dejavnost, pri kateri s pomočjo strojev izdelujejo različne izdelke. Pri izdelavi 

posameznega izdelka sodeluje veliko delavcev različnih poklicev in vsak opravlja samo 

določeni del naloge. Industrija se je razvila iz obrti (čevljarstvo – industrija obutve, opekarstvo 

– tovarna keramičnih izdelkov …).  



 

Poznamo različne vrste industrije: 

·         tekstilna, 

·         obutvena, 

·         lesna, 

·         prehrambna, 

·         avtomobilska, 

·         bele tehnika, 

·         farmacevtska … 

● Če si bil-a do sedaj zbran-a pri razlagi snovi, ti ne bo težko odgovoriti na spodaj 

zapisana vprašanja. 

Ustno odgovori na vprašanja pred reševanjem nalog v SDZ. 

1.Kaj je značilno za industrijo? 

2.Kakšna je razlika med obrtjo in industrijo? 

3.Naštej nekaj izdelkov, ki jih proizvajamo v tekstilni, prehrambeni in farmacevtski industriji. 

● V SDZ na str. 78 reši 1. in 2. nalogo, najprej si oglej fotografije. Pri reševanju se 

posvetuj s starši, v pomoč so ti lahko tudi stari starši … 

●  Reši še naloge na str. 79, 1. nalogo ter na str. 81, 1. in 2. nalogo. 

Storitvene dejavnosti 

Storitvene dejavnosti ne pridelujejo pridelkov, prav tako ne ustvarjajo novih izdelkov. Te 

dejavnosti za nas le posredujejo ali opravijo določene storitve, ki jih plačamo (frizerstvo, taksi, 

odvoz smeti …) 

 



Javne službe so del storitvenih dejavnosti, ki zadovoljujejo nekatere osnovne potrebe ljudi. 

Skrbijo, da imamo pitno vodo, elektriko, zdravstveno oskrbo … Delujejo v ustanovah (šolah, 

vrtcih, bolnišnicah, knjižnicah, muzejih …). 

Izobrazba so spretnosti in znanja za opravljanje določenega poklica. Pridobimo jo z uspešno 

zaključenim šolanjem. 

Poklic je sposobnost, da znamo opravljati ali da smo usposobljeni za opravljanje določene 

dejavnosti. Za delo, ki ga opravljamo, dobimo plačilo.  

 

NIT 
● Pri naravoslovju in tehniki smo se pogovarjali o gibanju živali in ljudi, varnosti v 

prometu, obvezni opremi kolesa in kolesarja, o prometnih znakih ter prometni signalizaciji.  

Ker boš naslednje leto opravljal-a tudi kolesarski izpit, bomo to znanje še enkrat poglobili, 

najprej pa svoje znanje ponovi in preveri s spletnim kvizom (obvezno) na povezavi:

 https://forms.gle/ggfEKHXnsTrLZkZ67 (Na koncu preglej, koliko točk si dosegel-a in 

preglej vprašanja, pri katerih si naredil-a napako). 

● Še enkrat si vse o tej učni snovi preberi v zvezku in učbeniku ( str. 47–58) 

● Spodnje naloge rešuj na list ali v zvezek za naravoslovje in tehniko. Tvoje delo bo 

ocenjeno. 

● V zvezek  (ali na list) najprej napiši naslov, nato začni z reševanjem nalog.  Nalog 

(vprašanj) ni potrebno prepisovati. Zapiši le številko naloge. Rešuj samostojno. Piši čitljivo 

in pravopisno pravilno. Odgovarjaj v celih povedih.  

GIBANJE ŽIVALI IN LJUDI, PROMET 

1.      Napiši imena petih različnih živali in zapiši, na kakšen način se gibajo (npr. muha – leti - s 

pomočjo kril se odriva od zraka; hodi, teče – s pomočjo nog se odriva od tal). Živali tudi nariši 

ali prilepi fotografije. 

2.      Od česa je odvisno gibanje živali? 

3.      Naštej vsaj 4 razloge, zakaj se živali premikajo. 

4.      Pojdi v naravo in poišči deževnika. Previdno ga položi na list papirja  (primi ga z mokrimi 

rokami) in ga trikrat izmeri. Zapiši meritve. Opazuj, kako se premika, in premikanje opiši. 

Deževnika tudi nariši. O njem zapiši še kakšno zanimivost. 

Prva meritev: 

Druga meritev: 

Tretja meritev: 

5.      Kdaj je trenje večje: na gladkih ali hrapavih površinah? Pojasni ob poljubnem primeru. 

https://forms.gle/ggfEKHXnsTrLZkZ67


6.      Nariši kolo in na njem natančno označi in napiši obvezno opremo kolesa. 

7.      Kdaj lahko samostojno voziš kolo v prometu? 

8.      Nariši 5 prometnih znakov, ki se ti zdijo pomembni za kolesarje, in ob vsakem znaku zapiši, 

kaj pomeni ter v katero skupino prometnih znakov sodi (za nevarnost, prepoved …) 

9.      Opazuj svoje kolo in zapiši, ali imaš vso potrebno obvezno opremo ali ti kaj manjka. 

10.  Na spletu poišči ali vprašaj starše, kakšno je pravilo, če se voziš s kolesom in v križišču  

zavijaš levo. Opiši postopek. 

Z družino se odpravite na kolesarski potep v bližnjo okolico. Na kratko opiši, kako ste se 

opremili pred odhodom, kam ste se s kolesi odpeljali in kaj ti je bilo na kolesarskem potepu 

najbolj zanimivo. Če želiš, lahko pošlješ tudi kakšno fotografijo. 

 

GUM ● Tudi ta teden se boš učil-a o slovenskem ljudskem izročilu. Spoznal-a boš LJUDSKA 

GLASBILA. Spomni se, kaj vse si se v lanskem šolskem letu naučil-a o ljudskih  glasbilih, npr. 

Kdo jih je izdelal? Zakaj so jih izdelali? Kdo je na ta glasbila igral? Katera ljudska glasbila 

poznaš? 

  

●  Oglej si slike ljudskih glasbil in preberi, kako so jih nekoč izdelovali ter igrali nanje. 

 



 

 

● Zapis v zvezek. 

LJUDSKA GLASBILA 

So preprosta glasbila, ki jih je lahko naredil človek sam, da bi z njimi spremljal petje in ples. 

Tako so pesmi postale tudi bolj zanimive. Na ta glasbila so igrali LJUDSKI GODCI. Godci so bili 

nadarjeni posamezniki, ki so si z godčevstvom služili dodaten denar za preživetje. 

  

●  Izdelaj lončeni bas. 

Potrebuješ: 

- posodo z dnom in robom (steklena, glinena, lahko tudi plastična), 

- balon ali vrečko, 

- votlo paličico ali slamico, 

- vrvico, elastiko in škarje. 

  



● Oglej si postopek izdelave spodaj ob fotografijah. 

 

  

● Pomagaš si lahko tudi s posnetkom spodaj: 

https://eucbeniki.sio.si/gls/3256/index7.html 

● Lončeni bas fotografiraj in fotografijo pošlji po el. pošti do petka, 15. 5. 2020. Če 

želiš, lahko nanj tudi zaigraš in mi pošlješ posnetek. 

 

LUM ● Nariši strip. Izberi poljubno tematiko. Riši s flomastri ali barvicami. List najprej 

razdeli na 6 (ali več) polj. Izmisli si vsaj dva glavna junaka, ki bosta nastopala v tvojem stripu. 

Zamisli si zgodbo, ki jo boš predstavil-a. Naj bo čim bolj zanimiva, napeta, zabavna. Vse s 

svinčnikom skiciraj, šele nato se loti barvanja. Najprej napiši besedilo in šele potem okrog 

https://eucbeniki.sio.si/gls/3256/index7.html


besedila nariši oblaček. Strip naj bo izviren, sestavljen vsaj iz 6 sličic, zapolnjen naj bo 

celoten list in ne pozabi na koncu napisati tudi naslova ter svoje ime in priimek. 

● Strip fotografiraj in ga pošlji po el. pošti do petka, 15. 5. 2020. 

● Na spodnjih povezavah lahko dobiš kakšno idejo in si ogledaš tudi, kako danes s 

pomočjo računalnika nastajajo stripi. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0 

https://www.youtube.com/watch?v=4cSGOb1U1LY 

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

za moč povečaš na 8 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med vajami zadržiš 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   

● V tem tednu opravi 3 poljubne športne aktivnosti na prostem in jih zabeleži v dnevnik. 

Še vedno upoštevaj priporočila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in se jih 

dosledno drži. V kolikor uporabljaš športno rekreativne površine, upoštevaj spodnja 

priporočila: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin

_za_splet.pdf   

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge košarka. Sledi navodilom, ki se nahajajo 

na spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/05a6ptok2sx1qedniggy45hxrmeuq6dq  

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji sliko rešene tedenske teoretične naloge in 

sliko dnevnika aktivnosti za tekoči teden svojemu učitelju/učiteljici športa na elektronski 

naslov.  

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  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0
https://www.youtube.com/watch?v=4cSGOb1U1LY
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://app.box.com/s/05a6ptok2sx1qedniggy45hxrmeuq6dq
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/


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 

spodnjo povezavo. 

Na povezavi najdeš rubriko »Ich wohne in Berlin«, ki jo predelaš. 

 Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

 

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

NTE  Tudi ta teden se zabavaj s konstrukcijskimi zbirkami, ki jih imaš doma. Izdelka mi ni 

treba pošiljati. 

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 

  

V osmem tednu pouka na daljavo prepoješ in utrdiš vse do sedaj predlagane pesmi. 

Pred petjem se spomni na začetek pevskih vaj v šoli in se na ta način upoj. 

 

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

