
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (16. 11. 2020–20. 11. 2020) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 

 
 

PONEDELJEK, 16. 11. 2020 
 

MAT 1. in 2. šolska ura 

Enačbe 

 Danes boš potreboval/a 2. del matematičnega delovnega zvezka. Čaka te snov o 

enačbah. Najprej si oglej oba računa na str. 7. Kot si opazil/a v enačbah ne nastopajo 

vprašaji, ampak črke. Imenujemo jih neznanke.  

 Pojdi na Radovednih 5 in si na spodnji povezavi oglej snov Enačbe: 

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

 V zvezek napiši naslov Enačbe in prepiši snov. Pazi, da bo enačaj točno pod enačajem. 

ENAČBE 

 Pri enačbi mora biti na levi in desni strani enačaja enak rezultat. 

 Enačbe imajo neznanke (pogosto x, y). 

 Neznanke zapisujemo z malimi črkami. 

 Pomembna je oblika: enačaj pišemo pod enačaj. 

 Vedno naredimo preizkus. 

Enačba seštevanja 
12 + x  = 20 
         x = 20 – 12 
         x = 8 
Pazim, da je enačaj točno pod enačajem; 
= pod = )! 

Preizkus: 
12 + x  = 20 (prepišeš račun) 
 12 + 8 = 20 (vstaviš rešitev; 8) 
        20 = 20 (levo stran izračunaš) 
           L = D (izg. : leva stran je enaka desni) 

 
Enačba odštevanja 
8 – a = 6 
      a = 8 – 6 
      a = 2   

Preizkus: 
8 – a = 6 
8 – 2 = 6 
      6 = 6 
       L = D 

 Enačba množenja 
7 ∙ m = 35 
      m = 35 : 7 
      m = 5 

Preizkus: 
7 ∙ m = 35 
7 ∙  5  = 35 
     35  = 35 
         L = D 

Enačba deljenja 
50 : k = 10 
        k = 50 : 10 
        k = 5 

Preizkus: 
50 : k = 10 
50 : 5 = 10 
     10  = 10 

 V delovnem zvezku (2. del) 1. nalogo na str. 8  in 1. nalogo na strani 9 rešuj v zvezek 

(enačbo prepiši, jo izračunaj in naredi preizkus). Ostale naloge na str. 8 in 9 rešuj v 

delovni zvezek. 

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


DRU 2. šolska ura 
 

Otroci imamo tudi dolžnosti in odgovornosti 

 Najprej pojdi v spletne učilnice, kjer te čaka posnetek otroškega razmišljanja o 
pravicah in dolžnostih. 

 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1810867 
 

 Na str. 30 v SDZ si preberi zeleno obarvan del, nato ga prepiši v zvezek. 

 V razpredelnico pri 1. nalogi napiši, katere so tvoje dolžnosti in odgovornosti. 

 V zvezek prepiši snov: 

Pravice otrok 

1. Pravica do imena in državljanstva (Podatki se ob rojstvu zapišejo v rojstni list.). 

2. Pravica do družine (Država poskrbi za otroke, ki ne morejo živeti s svojimi starši.). 

3. Pravica do mnenja in izražanja (Lahko povemo svoje mnenje, vendar pri tem ne smemo 

lagati in žaliti.). 

4. Pravica do igre, prijateljev in prostega časa (Sami si zberemo prijatelje, v prostem času 

počnemo stvari, ki so nam ljube.). 

5. Pravica do izobraževanja (Omogoča nam, da pridemo do poklica.). 

6.Pravica do zdravja (Pravica do zdravstvene pomoči, starši so dolžni poskrbeti za 

osnovne otrokove potrebe.). 

7. Pravica do zaščite pred nasiljem. (Kadar smo v stiski, to zaupamo odrasli osebi.). 

8. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do posebne oskrbe. (Ti otroci potrebujejo 

posebno skrb in prilagoditve.). 

Pravice prinašajo dolžnosti in odgovornosti. 

TJA 4. šolska ura 

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Za vstop v spletno učilnico 
ne potrebuješ gesla. Na spletni strani OŠ Ljubečna, pod zavihkom spletne učilnice, 
izbereš predmet Angleščina, nato Angleščina 4.  Pod naslovom Delo na daljavo je 
shranjeno gradivo za današnjo uro, v mapi poimenovani Ponedeljek. Ne pozabi izbrati 
razred (4. a ali 4. b). 
 

 Če boš pri delu imel/a težave, mi piši na moj elektronski naslov: katja.medved@os-
ljubecna.si ali sabina.cmok@os-ljubecna.si . 
 

GUM 5. šolska ura 
KJE SE V NAŠI ŠOLI SKRIVA GLASBA? 

 Zamisli si, kakšna bi bila šola brez glasbe. Pusta, kajne? Z glasbo je povezan velik del 
različnih dejavnosti v šoli. Z razredom ste v preteklosti že obiskali kakšno glasbeno 
predstavo ali koncert, ki se je odvijal zunaj šole (npr. obisk glasbene šole).  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1810867
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si


 Na naši šoli potekajo različne organizirane dejavnosti (interesne dejavnosti). Vodijo jih 
učitelji mentorji. Učenci pa se vanje vpisujete glede na vaše sposobnosti in zanimanje. 

 Pomisli, katere glasbene dejavnosti potekajo (ali so v preteklosti potekale) na naši šoli 
(pevski zbor, plesni krožek …). 

 
 Spodnje besedilo prepiši v zvezek. 

KJE SE V NAŠI ŠOLI SKRIVA GLASBA? 
Na naši šoli skozi vse šolsko leto potekajo različne glasbene dejavnosti. Dejavnosti vodijo 
učitelji mentorji, učenci pa v njih sodelujemo glede na zanimanje in sposobnosti. Na šoli 
imamo (smo imeli): 

 otroški pevski zbor, 

 mladinski pevski zbor, 

 plesni krožek, 

 šolski radio, 

 angleški glasbeni krožek, 

 folkloro, 

 mažoretke. 
Šolske prireditve so zanimive ravno zaradi glasbenih, pevskih in plesnih nastopov učencev. 
 

 Ob poslušanju posnetka na spodnji povezavi ti želim obilo užitka. 
https://www.facebook.com/dilys.thompson/videos/10219541689587255 
 

 

 
TOREK, 17. 11. 2020 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
 

 Razmisli in ustno odgovori na vprašanja. 
- Katere jezike znaš? 
- Katerega si se naučil najprej? 
- Zakaj prav tega? 
- Kje in kako si se ga naučil? 
- Kdaj in kje si se učil druge jezike? 
- Kateri jezik znaš najbolje? 
- Katerega uporabljaš najpogosteje? 
- Kdaj oziroma kje vse ga uporabljaš? 

 Preberi spodnje zapise. Nato v zvezek zapiši naslov PRVI ALI MATERNI JEZIK in 
prepiši vsa tri besedila. Bodi pozoren/na, s katero začetnico so zapisani jeziki.  

 Odgovori tudi na spodnja vprašanja, ki jih prav tako prepiši v zvezek. 
   
Živijo! Moje ime je Nana Ogrizek in prihajam iz Rogaške Slatine. Stara sem 10 let. Moji 
starši so Slovenci in doma govorimo slovensko. Tudi vsi moji sošolci doma s svojimi 
starši govorijo slovensko.  
 
 Zdravo! Sem Timon Kos. Z mamo živim v Celovcu v Avstriji. V družini se pogovarjamo 
slovensko, v šoli pa uporabljam nemščino. Mama išče službo v Sloveniji, da bi se lahko 
preselili. 
 

https://www.facebook.com/dilys.thompson/videos/10219541689587255


Moje ime je Adrina Novak in živim v Rimu. Moja mama je Slovenka, oče pa Italijan. Z 
mamo se pogovarjam v slovenščini, z očetom pa v italijanščini.  
 

1. Kateri od otrok, ki so se predstavili, živi v Sloveniji? 
2. Kdo od njih se želi preseliti v Slovenijo? 
3. Katera jezika obvladata Adrina in Timon? 
4. Kateri jezik je Nanin, Timonov in Adrinin prvi ali materni jezik? Prepiši in 

dopolni preglednico. 
 

Nana Timon Adrina 

   

  

 V zvezek prepiši še spodnji zapis. 
PRVI ali MATERNI JEZIK je jezik, ki se ga naučimo od svojih staršev. V njem 
spregovorimo in ga uporabljamo v krogu družine. Ga najbolje znamo. V njem se 
najlažje izražamo, razmišljamo, sanjamo, sanjarimo … Otroci, ki se z mamo 
pogovarjajo v enem jeziku, z očetom pa v drugem, imajo dva prva oz. materna jezika. 
Pravimo, da so dvojezični. 
 

 Razmisli in ustno odgovori na vprašanja. 
- Ali imajo vsi tvoji vrstniki, ki živijo v Sloveniji, isti prvi jezik? 
- Ali živijo v Sloveniji ljudje samo ene narodnosti? 
- Ali imajo ljudje različne narodnosti enake navade, običaje (npr. praznovanja, 
praznike, oblačila …)? 
- Kaj si ti po narodnosti? 
- Katera jed ali navada je značilna za narod, ki mu pripadaš? 
 

 Na spletni strani šole pod zavihkom spletne učilnice 4. razred si lahko v poglavju 
SLOVENŠČINA pod naslovom Prvi ali materni jezik ogledaš PPT- prosojnico in 
ponoviš današnjo snov.                    

 https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=33462#section-6 
 

 Spodnji nalogi prepiši v zvezek in ju reši. Ne pozabi, da imena narodov pišemo z 
veliko začetnico, imena jezikov pa z malo! 

 
VADIMO 

1. Nepopolne povedi smiselno dopolni z besedami: Hrvatica, Slovenec, Rusinja, 
Albanec. 
Matjažev prvi jezik je slovenščina, torej je po narodnosti ______________________. 
Olga je po narodnosti ___________________, saj je njen prvi jezik ruščina. 
Besim govori doma albansko, torej je po narodnosti ______________________. 
Ankica je po narodnosti ____________________, saj je njen prvi jezik hrvaščina.  
 
2. K imenom moških pripadnikov narodov pripiši imena za ženske. 
Slovenec − Slovenka                                          Anglež − 
Makedonec −                                          Srb – 
Madžar −                                           Francoz − 
Italijan −                                           Španec – 
 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=33462#section-6


NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
 

 V zvezek zapiši nov naslov DIHANJE IN DIHALA. 
 

 Danes boš naredil/a 4 vaje, ki jih boš tudi sproti zapisoval/a v zvezek. 
 

1. vaja 

 Najprej zajemi sapo in nekaj časa drži. V zvezek zapiši, kako si se pri tem počutil/a, 
ali bi lahko tako dolgo zdržal/a in zakaj ne. 
 

2. vaja 

 Pri drugi vaji boš potreboval/a šiviljski meter. Če šiviljskega metra nimaš, uporabi 
vrvico in jo na koncu izmeri. Prosi nekoga za pomoč. 
Globoko vdihni in zadrži sapo. Nekdo ti naj izmeri obseg (okoli) tvojih prsi, ko sapo 
držiš. Meritev zapiši. Sedaj si izmeri obseg prsnega koša, ko izdihneš. Tudi to 
meritev zapiši. Kaj misliš, zakaj je tako? Odgovor zapiši. 
 

3. vaja 

 Pri tretji vaji se malo poigraj z vodo. Pazi, da se ne boš polil/a. Poišči kakšno 
manjšo prazno plastenko in jo potopi v drugo posodo z vodo. Kaj se je zgodilo, kaj 
si opazil/a? Rešitev zapiši v zvezek pod 3. vajo in v pisni obliki odgovori na 
vprašanja: 
a) Ali veš, kaj so mehurčki, ki so nastali? 

b) Zakaj so nastali mehurčki? 

c) Kaj je zrak? Zapiši, kaj o njem že veš (lastnosti, zakaj je pomemben …). 

 V zvezek zapiši:  
Zrak je plin brez barve, vonja in okusa. Zrak je pomemben za dihanje. 
 

4. vaja  
 Potreboval/a boš uro ali štoparico. Najprej se lepo udobno namesti in 1 minuto 

meri, koliko vdihov si naredil/a. To zapiši v zvezek. Sedaj pa boš nalogo  ponovil/a, 
a boš prej še telovadil/a, in sicer naredi 15 počepov, 20 poskokov, 20 s teci na 
mestu, nato meri število vdihov. Meritev zapiši. Kaj si ugotovil/a? 
 

 Razmisli, kako potuje zrak po tvojem telesu. Kje se začne njegova pot (usta, nos) in 
kam gre zrak potem (sapnik, sapnici, pljučni mehurčki, obdani s tankimi žilicami)? 
Kako in kje potuje zrak, ki ga izdihnemo? Oglej si kratek film o dihanju. 

https://dotsub.com/view/93fb3f21-88f4-4237-8d48-433013bb6f37 
 

 Preberi vse o dihanju v učbeniku na str. 25, 26 in 27. 
 

ŠPO 5. šolska ura 

 ENAKOMERNI TEK. S podobnimi predmeti kot za poligon si doma označi krožno 
progo, ki jo lahko brez težav pretečeš. S koraki izmeri koliko je dolga. Kolikokrat jo 
boš pretekel/la, da bo tvoj tek dolg 600 korakov? Npr. moja proga je dolga 30 
korakov, preteči jo moram 20-krat.  

 Če želiš, progo fotografiraj jo pošlji na naslov: danica.vergilas@os-ljubecna.si oz. 
jernej.kobale@os-ljubecna.si 

https://dotsub.com/view/93fb3f21-88f4-4237-8d48-433013bb6f37
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si


 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 

NRA  Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici 
predmeta.  

N2N 
nemščina 

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi 
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 4 ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1 

 
  

SREDA, 18. 11. 2020 
 

SLJ 
 

1. šolska ura 

 Najprej preveri rešitve nalog prejšnjega tedna: 
1. Dopolni. Prvi primer je že rešen. 
Ime in priimek sta lastni imeni bitij. 
Kraj rojstva je zemljepisno lastno ime. 
Ime šole je stvarno lastno ime. 
Naslov šole je zemljepisno lastno ime.  
Ime prebivalca države je lastno ime bitja. 
Ime trgovine je stvarno lastno ime. 
Vzdevek je lastno ime bitja. 

 
2. Povedi dopolni tako, da upoštevaš vprašalnice pod črto. (Možni različni odgovori.) 
Ob pol treh pridem iz šole. 

                                      OD KOD? 
Zjutraj jem kosmiče z mlekom. 
KDAJ? 
Rad pomagam svojemu mlajšemu bratu. 

                              KOMU? 
Ob sobotah se z avtomobilom odpravimo k babici. 

                      KAKO? 
Veselim se praznovanja svojega rojstnega dne. 

                                   ČESA? 
 

3. Besedilo prepiši v zvezek (jezikovni pouk) s pisanimi črkami. (Z rdečo barvo so označene 
velike začetnice.) 
MOJA PRIJATELJICA JE SONJA NOVAK. IMA SESTRE METKO, MARJETO IN ALENKO TER 
BRATA SIMONA IN VALENTINA. RADA GREM K NJIM, KER IMAJO VELIKO DOMAČIH ŽIVALI. 
NAJLJUBŠI MI JE KANARČEK VIKI, NAJBOLJ SMEŠEN JE HRČEK CAP, RADA IMAM TUDI MUCO 
SIVKO IN NJENEGA MLADIČKA ANZEJA. SONJA JE POVEDALA, DA GRE V PETEK K BABICI, KI 
ŽIVI V ŠENTJURJU. DANES POPOLDNE BO ŠLA V TRGOVINO TUŠ IN JI KUPILA BOMBONIERO, 
KI JO IMA BABICA MARTA NAJRAJE. 
 

 Danes boš spoznal/a, kaj je to DRUGI JEZIK ali jezik okolja in kaj TUJI JEZIK. 

 Zamisli si, da nekdo od tvojih staršev dobi službo v Avstriji. Čez mesec dni se boste tja 
preselili. Hodil/a boš v njihovo šolo, njihove trgovine, pošto, knjižnico in druge ustanove. 
Kako se boš tam sporazumeval/a? Seveda, naučiti se boš moral/a njihovega jezika – 

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


nemščino. Kadar živimo v okolju, v katerem se npr. na pošti, banki, v šoli … ne uporablja 
naš materni jezik, uporabljamo drugi jezik ali jezik okolja. 
 

 Razmisli in ustno odgovori na vprašanja. 
- Kateri tuji jezik se učiš? 
- Kdaj in kje si se ga začel/a učiti? 
- Zakaj si se ga začel/a učiti? 
- Kateri jezik znaš bolje: tujega ali maternega? 
- Ali je za človeka pomembno, da zna tuj jezik? Zakaj? 

 

 Preberi spodnje besedilo, nato v zvezek napiši naslov DRUGI JEZIK ALI JEZIK OKOLJA IN 
TUJI JEZIK in besedilo o Ajdi v celoti prepiši.  

 
Sem Ajda. Z mamo in očetom živim v Rimu. Tja smo se preselili zaradi atijeve službe. 
Z učitelji in prijatelji v šoli govorim italijansko, doma s starši pa slovensko. Tudi 
kadar grem na počitnice k babici Ani v Ljubljano, govorim slovensko. Imam tudi dve 
spletni prijateljici. Dopisujemo si v angleščini, saj je Klara Nemka, Elena pa 
Poljakinja. 
 

 Prepiši spodnje povedi in jih ustrezno dopolni. 
 
Dopolni povedi. 
Ajdin materni jezik je ______________________. 
Ajdin drugi jezik je _____________________________. 
Tuji jezik, ki ga Ajda obvlada je _______________________. 
Klarin materni jezik je _________________________.  
Tuji jezik, ki ga Elena obvlada, je ______________________. 
Elenin prvi jezik je ____________________________. 
Jezik okolja za Ajdino mamo je ______________________________.  
Materni jezik Ajdinega očeta je ______________________________. 
 

 Prepiši v zvezek in se nauči. 
DRUGI JEZIK ali JEZIK OKOLJA je jezik, ki se ga učimo, če živimo v okolju, v katerem 
se v šoli, na pošti … ne uporablja naš materni jezik. 
TUJI JEZIKI so tisti jeziki, ki se jih učimo, ker so nam všeč, ker želimo nekoč obiskati 
države, v katerih se govorijo, ker se želimo sporazumevati z ljudmi iz teh dežel … 

 

LUM 
 

2. in 3. šolska ura 

 Tudi ta teden te čaka ustvarjanje iz naravnih materialov, ki so ti na voljo (storži, želod, 
kostanj, vejice, iglice, lubje …). Prav ti bodo prišli tudi leseni zobotrebci, če pa imaš 
lepilno pištolo, si lahko pomagaš tudi z njo. 

     Nekaj idej: 
 

 



 
 
Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji do četrtka. 
 

ŠPO 4. šolska ura 

 Opravi sklop vaj Za zdrave šolarje, ki so na 
videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=emb_logo  

 Ob vsakem odmoru med šolskimi urami ne pozabi prezračiti prostora in se razgibati. 
Bolje se boš počutil/a in lažje zbral/a za šolsko delo. 
 

DOD 5. šolska ura 
 V delovni mapi Deček Brin na domačem kolišču je naloga, da zapišeš obnovo knjige. 
 Na kratko predstavi vsebino knjige (ključne dogodke iz zgodb), ne prepisuj, oblikuj svoje 

povedi. Zapiši jo tako, da jo razume tudi tisti, ki knjige ni prebral. Tvoj zapis naj ima tri 
odstavke: 

ZAČETEK: predstavim glavnega junaka, kraj in čas dogajanja 
GLAVNI DEL: opišem vse pomembne dogodke iz zgodb 
ZAKLJUČEK: zapišem, kako se je knjiga zaključila, kaj nam sporoča 
 
 Obnovo napiši na list. Ko bo končana, mi jo pošlji po elektronski pošti na naslov  

natasa.sedej@os-ljubecna.si.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=emb_logo
mailto:natasa.sedej@os-ljubecna.si


DOP 6. šolska ura 
 Na Arnesovih interaktivnih vajah za matematiko utrjuj enačbe. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?XUNK8253 
 

 
ČETRTEK 19. 11. 2020 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
 Imaš tudi ti vezalke? V zvezek za slovenščino (književna vzgoja) nariši vezalko in okrog 

nje napiši, kaj je zanjo značilno (Kakšne so lahko vezalke? Naštej čim več besed, s 
katerimi bi jih lahko opisal/a. Za kaj se uporablja, za kaj bi jo še lahko uporabili?).  

 Kaj bi se zgodilo, če bi vezalke oživele? Kaj bi počele? O čem bi vezalke sanjale? 

 V kazalu berila (Proza) poišči: Polonca Kovač: Vezalkine sanje. Preberi zgodbo. Beri jo 
tolikokrat, dokler ti ne gre branje gladko, brez zatikanja. V zvezek za slovenščino (na 
stran za književnost) napiši naslov: Polonca Kovač: Vezalkine sanje. 
 

 Nariši obe vezalki iz zgodbe. Izberi najljubši povedi, ki sta ju izrekli in 

ju napiši v oblačka ob njiju (kot v stripu). 
 

 Prepiši vprašanja in nanje odgovori v celih povedih. Pazi na velike začetnice in končna 
ločila. Piši čitljivo. 

1. Kako se rumena vezalka obnaša do rožnate? Ljubeznivo, prijazno, vzvišeno, 
prevzetno … Utemelji. 

2. Za   kaj je rožnata vezalka zamenjala rumeno vezalko? 
3. Zakaj se rožnata vezalka zaljubi v rumeno? 
4. Kaj se z vezalko zgodi na koncu? 

 Kaj bi se sanjalo tvoji peresnici, zvezku, kapi, nogavicam, peresu ali 
____________? Izberi si eno od možnosti in zapiši zgodbo o tem, 
kaj se je sanjalo tvojemu izbranemu predmetu. Zgodbi daj tudi naslov. Če želiš, svojo 
zgodbo lahko tudi ilustriraš. Želim ti veliko ustvarjalnosti. 
 

 Zgodbo fotografiraj in mi jo pošlji po elektronski pošti. 
 

MAT 
 

3. in 4. šolska ura 

 S pomočjo zapisa v zvezku ponovi snov o enačbah. Posebno pozornost nameni 
enačbam množenja in deljenja. 

 V 2. delovnem zvezku na 10. strani 1. nalogo ter na 12. strani 1. nalogo prepiši v 
zvezek in izračunaj. Piši tudi preizkuse. Vse ostale naloge na straneh 10, 11 in 12 rešuj 
v delovni zvezek 

 Če boš imel/a težave, mi to sporoči na elektronski naslov, da ti pomagam. 
 

GUM 5. šolska ura 

 Mnoge šole imajo lastno himno. To je pesem, ki opisuje življenje na šoli. Prisluhni 

nekaterim od njih: 

https://www.youtube.com/watch?v=4PMsf-obapM 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?XUNK8253
https://www.youtube.com/watch?v=4PMsf-obapM


https://www.youtube.com/watch?v=NbbnzOV723U 

https://www.youtube.com/watch?v=gZPLSEK3Wgg 

 Ustvari tudi ti himno naše šole ali razreda. Najprej potrebuješ besedilo. Poišči besede, 

povezane s šolo ali razredom in jim poišči rime (npr. se učimo – veselimo; ples – zares, 

zazvoni – prihiti …). Nato oblikuj dve kitici.  

Besedilo pesmice zapiši v zvezek, ga fotografiraj in pošlji po elektronski pošti. 
 

 
 

 
PETEK, 20. 11. 2020 

 

MA
T 

1. šolska ura 
Za začetek malo zbudi svoje možgančke. Klikni na povezavo in se preizkusi v znanju. 
https://kveez.com/si/matematika/4-razred/enacbe/#startq 
 V zvezek napiši naslov Vaja, prepiši obe nalogi in izračunaj oz. odgovori. Vsaka enačba 

mora imeti tudi preizkus.  Na levi strani zapiši enačbo, na desni pa preizkus. Pazi na 
obliko. 

1. naloga 

8 – x = 5            

    x =  

 

12 + y = 20 

    y = 

y + 9 = 13 

    y =  

19 – 15 = x 

        x = 

  

y : 3 = 2   

y = 

  

4 ∙ x = 20  

 x = 

7 ∙ 2 = x 

    x =  

15 : y = 3 

    y = 

 

2. naloga 

Zapiši enačbo, izračunaj in odgovori. 

S katerim številom moramo zamenjati neznanko x, da bo veljalo: 

če število 5 pomnožimo z x, dobimo 15? 

TJA 2. šolska ura 
 

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Za vstop v spletno učilnico 
ne potrebuješ gesla. Na spletni strani OŠ Ljubečna, pod zavihkom spletne učilnice, 
izbereš predmet Angleščina, nato Angleščina 4.  Pod naslovom Delo na daljavo je 
shranjeno gradivo za današnjo uro, v mapi poimenovani Ponedeljek. Ne pozabi izbrati 
razred (4. a ali 4. b). 
 

 Če boš pri delu imel/a težave, mi piši na moj elektronski naslov: katja.medved@os-
ljubecna.si ali sabina.cmok@os-ljubecna.si . 

DRU 3. šolska ura 

 V SDZ si na strani 31 najprej preberi snov pod naslovom Pravica do izobraževanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbbnzOV723U
https://www.youtube.com/watch?v=gZPLSEK3Wgg
https://kveez.com/si/matematika/4-razred/enacbe/#startq
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si


 V spletni učilnici te čaka kratek posnetek o otroškem delu v Tanzaniji. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1810867 

 Videl/a  boš, kako so otrokom v nekaterih delih sveta pravice kršene. Nimajo možnosti 
rednega šolanja in morajo delati, da zaslužijo denar za šolo. 

 Reši 1. in 2. nalogo. 

 V zvezek prepiši vprašanja za ponavljanje na str. 31 in zapiši odgovore. 

NIT 
 

4. šolska ura 

 Še enkrat si oglej film o tem, kako potuje zrak po našem telesu 
https://dotsub.com/view/93fb3f21-88f4-4237-8d48-433013bb6f37 

Oglej si tudi vse fotografije v učbeniku na str. 25, 26, 27.  
 

 Spodnje besedilo prepiši v zvezek in se nauči. 
PO DIHALIH SE PRENAŠA ZRAK 

Od rojstva pa vse do smrti  dihamo. Naše celice za življenje potrebujejo kisik.  
Ko vdihnemo, gre zrak skozi nos ali usta. Dihanje skozi nos je bolj zdravo, ker se zrak 
v nosu očisti (dlačice) in segreje. Zrak nato potuje po cevi, ki ji rečemo sapnik. Sapnik 
se razdeli v dve sapnici. Vsaka gre v eno pljučno krilo. Sapnici se v pljučih razdelita 
na veliko majhnih cevk, ki se na koncu razširijo v pljučne mešičke. Ti so obdani s 
tankimi krvnimi žilicami. Zrak pride do pljučnega mešička, odda kisik, ki pride v kri. 
Kri potuje po celem telesu. Pri izdihu nastane ogljikov dioksid, ki ga oddamo po isti 
poti, kot je prispel kisik.  
 

 V zvezek nariši obris človeškega telesa (pomagaj si s sliko, ki jo imaš prilepljeno pri 
prebavilih) in nariši ter vpiši pot zraka po telesu (nos, usta, sapnik, sapnici, pljuča, pljučni 
mehurčki). 

 Pomisli, kako skrbimo za zdravje dihal. O tem se bomo učili naslednjo uro. 
 

ŠPO 5. šolska ura 

 Ob primernem vremenu se odpravi na svež zrak in opravi telesno aktivnost (hitra hoja, 
tek, gimnastične vaje, vožnja s skirojem, skakanje s kolebnico, rolanje, igra z žogo itd.). 
Aktivnost naj traja vsaj 20 minut. V primeru slabega vremena si pri vadbi lahko 
pomagaš s tem videoposnetkom (vadba z brisačo):  
 https://www.youtube.com/watch?v=asvoGoxhVDs&feature=emb_logo 
 

 Če želiš, svojo aktivnost fotografiraj ali opiši in pošlji na naslov: danica.vergilas@os-
ljubecna.si  oz. jernej.kobale@os-ljubecna.si 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 

N2N 
nemščina 

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi 
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 4 ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1 

NTE  Ta teden boš izdelal/a sovico iz odpadnega materiala. Poišči različne stvari, ki jih 
doma ne potrebujete več (pokrovček od steklenega kozarca, zamašek od 
plastenke, žeblji, vijaki, žica ali kar koli drugega). 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1810867
https://dotsub.com/view/93fb3f21-88f4-4237-8d48-433013bb6f37
https://www.youtube.com/watch?v=asvoGoxhVDs&feature=emb_logo
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1


 Uporabi svojo domišljijo in naredi sovico. V pomoč sta ti  fotografiji spodaj. Poišči 
tudi majhno vejico, na kateri bo sedela tvoja sovica. 

  

   
 Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji do naslednjega petka po elektronski pošti 

na naslov natasa.sedej@os.ljubecna.si 
 

 

mailto:natasa.sedej@os.ljubecna.si

