
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (21. 12. 2020 – 24. 12. 2020) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 
 

PONEDELJEK, 21. 12. 2020 
 

MAT                                                  1. in 2. šolska ura 
Prejšnji teden si reševal/a naloge v spletni učilnici -  PPT. Najprej si preglej, če si prav 

rešil/a.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2723753 

Danes te čaka snov o množicah in podmnožicah. 

Množica in podmnožica 

V vsakdanjem življenju uporabljamo besedo množica, ko imamo v mislih veliko oseb, 

živali, predmetov…  

V matematiki pomeni množica skupino oseb, živali, predmetov, pojmov …, ki imajo 

skupne lastnosti, lahko pa jo predstavlja tudi en sam član.  

Množice lahko narišemo po določenih zakonitostih, ki si jih moramo zapomniti.  

Oglej si razlago oz. PPT predstavitev. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2724041 

Utrdi še svoje znanje in reši naloge v SDZ od str. 26 do str. 29.  

DRU 3. šolska ura 
ZAKAJ RIŠEMO NAČRTE 

Pri prejšnji uri si se seznanil/a s tlorisom.  Danes te čaka snov na str. 43 Zakaj rišemo 

načrt? 

Najprej te v spletni učilnici čaka PPT z razlago. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2724108 

V zvezek zapiši naslov Zakaj rišemo načrte? in prepiši besedilo. 

Načrti nastanejo zato, da si stvari lažje predstavljamo. S skicami prikažemo 

razporeditev predmetov v prostoru in prostorov v stavbi. S pomočjo načrta dobimo 

predstavo, kako bo videti hiša, ko bo zgrajena.  

Na skicah in načrtih so razdalje, prostori in predmeti narisani veliko manjši, kot so v 

resnici. Pravimo, da so pomanjšani. Za kolikokrat smo stvari pomanjšali, nam pove 

merilo. 

Predmete natančno izmerimo in jih nato vse enako pomanjšamo. 

 V SDZ na str. 43 preberi snov in reši 1. nalogo. 

Naslednjo uro pri družbi se bomo bolj podrobno spoznali z merilom. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2723753
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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 
Ker se bližajo  prazniki, te vabim na praznično uro GUM. Več pa izveš na spodnji 
povezavi. 
https://sway.office.com/FwJcvMHCtqFozKgF?ref=Link&fbclid=IwAR2qaFyDdvOvXC7
A7rMwAVZ-aJTgGm2vdEl-gXpZnQXzDIvmUVHcroPH8_o 

 

 

 

 
TOREK, 22. 12. 2020 

ŠPORTNI DAN: OD LJUBEČNE DO BOŽIČKOVE DEŽELE 

 Izvedli bomo športni dan na daljavo, in sicer s pohodom od Ljubečne do Božičkove 
dežele. V tem čarobnem božičnem času je vse mogoče, zato bomo vsi skupaj (učenci, 
učenke in učitelji) poskusili prehoditi 2914 km v enem dnevu.  
 
Vsa navodila za športni dan najdeš v spletni učilnici v PPT (ŠPORTNI DAN). Priložena so 
tudi navodila za merjenje prehojene razdalje in pošiljanje podatkov učiteljem športne 
vzgoje.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2728642 
 

 
 
 
  

SREDA, 23. 12. 2020 
NARAVOSLOVNI DAN -  Jedilni list, cenik  

 Vsa navodila za naravoslovni dan te čakajo v spletni učilnici. Oglej si PPT (Naravoslovni 
dan - jedilni list, cenik) in sledi navodilom. Naloge lahko opraviš tudi med počitnicami, 
ko boste člani družine več skupaj in boste imeli več časa. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2724293 
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ČETRTEK 24. 12. 2020 
KULTURNI DAN  

 1. in 2. šolska ura 
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti imamo v šoli vsako leto proslavo. Letos bo le-ta 
v malce drugačni obliki. Vse o tem boš izvedel/a na šolski spletni strani, oziroma ko se 
vidimo na videokonferenci.  
Ta dan si boš ogledal/a tudi predstavo Ljubljanskega lutkovnega gledališča 
GROZNOVILCA. O predstavi se bomo pogovarjali tudi po praznikih, ko se bomo vrnili v 
šolske klopi.  
V spletni učilnici te čaka PPT (Kulturni dan – Ogled predstave Groznovilca).  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2724328 
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