
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (11. 1. 2021–15. 1. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 
 

PONEDELJEK, 11. 1. 2021 
 

MAT 1. in 2. šolska ura 

Za začetek si najprej preglej rešitve. Naloge imaš v zvezku. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2931988 

Naloge v DZ bomo pregledali skupaj. 

Danes se vračaš k pisnemu seštevanju. Najprej si oglej razlago v spletni učilnici na 

povezavi:  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932057 

V DZ na str. 42, 43 in 44 si oglej primere, nato pa reši naloge. 

DRU 3. šolska ura 
 

Danes boš spoznal/a, kako nastane zemljevid.  

V SDZ si najprej oglej stran 46. 

V spletnih učilnicah te čaka zanimiva PPT-predstavitev Zemljevid. Oglej si jo, nato pa 

zapiši snov v zvezek in odgovori na vprašanja, ki so zastavljena. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932504 

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 razreda (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 
Zdaj že veš, kaj je opera in kateri je najslavnejši skladatelj vseh časov. Spoznal si njegovo 
najbolj znano delo, opero Čarobna piščal. Pod vsebino opere, ki si jo prejšnji teden 
zapisal/a v zvezek, ilustriraj glavne junake (princ Tamino, ptičar Papageno, Kraljica noči …). 
Nariši tudi ozadje v operi (sceno) in druge nastopajoče (baletni plesalci …). Riši čez dve 
strani v zvezku.  
Med risanjem lahko na spodnji povezavi poslušaš Mozartovo glasbo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA 
 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2931988
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932057
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932504
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mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si
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TOREK, 12. 1. 2021 

 
SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Oglej si PPT-predstavitev Kdaj pišemo v besedah LJ in NJ ter reši naloge. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932573 
 

NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
Si že kdaj razmišljal/a, kaj se zgodi s senco pod senčnikom, ki si ga dopoldne na plaži 
postavil/a nad ležalnik? Ko se popoldne vrneš s kosila, je ležalnik namreč na soncu. 
Oglej si PPT-predstavitev Telesa vidimo, kadar so osvetljena. Nato preberi snov v učbeniku 
na str. 40, 41 in 42.  
Prepiši in preriši spodnji zapis v zvezek in ustno odgovori na tri vprašanja v učbeniku (str. 
42). 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932663 
 

TELESA VIDIMO, KADAR SO OSVETLJENA 

 
Predmete, ki ne oddajajo svetlobe, vidimo le, kadar so osvetljeni. 
Poznamo: 
naravna svetila: Sonce, strela, ogenj, ki ga ne zaneti človek, kresnička (žival) … 
umetna svetila: žarnica, sveča, ogenj, ki ga zaneti človek, lanterna … 
 
Kako vidimo? 
 
 
 
 
 

                                                      
Prozorne snovi: svetloba v celoti prehaja skozi. 

                          

 

 

 Prosojne snovi: svetlobe ne prepuščajo v celoti.                    

 

 

Neprosojne snovi: ne prepuščajo svetlobe,  

                                  svetloba se od njih odbije. 

 
Če svetloba pade na neprosojno snov, za njo nastane senca. Kadar je  predmet blizu 
svetila, je senca velika. Kadar je predmet daleč od svetila, je senca manjša. 
 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932573
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932663


Kadar je Sonce nizko nad obzorjem, so sence dolge. Opoldne, ko je Sonce najvišje na 

obzorju, so sence najkrajše. 

ŠPO 5. šolska ura 

Vse naloge za ta teden pri športu te čakajo v spletni učilnici. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2928620 

 

 

 
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 nemščina, nato nemščina 4 ali klikneš na spodnjo 
povezavo 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385 
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SREDA, 13. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. šolska ura 

V levem stolpcu so pravilno zapisane besede z LJ in NJ, v desnem pa z L. Napiši LJ-zgodbo 
ali L-zgodbo tako, da uporabiš čim več besed iz posameznega stolpca. Najprej oba stolpca 
prepiši v zvezek, nato napiši zgodbo (lahko tudi obe). Ne pozabi svoji zgodbi napisati tudi 
naslova.  

LJ L 
poljub, razsvetljava, učitelj, zemeljski, 
prijatelj, cingljati, mravlja, obljuba 

škatla, metla, krogla, bakla, cokla, orgle, 
šolski, bilka 

 
Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji po elektronski pošti do petka. 
 

LUM 
 

2. in 3. šolska ura 
V spletni  učilnici si oglej dva primera, ki prikazujeta dan in noč.  
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932841 
 
Za delo potrebuješ škatlo, barve, škarje, barvni papir (po želji). Pri ustvarjanju se potrudi, 
izdelek boš namreč  prinesel/a v šolo, ko se zopet snidemo. 
 

ŠPO 4. šolska ura 
Vse naloge za ta teden pri športu te čakajo v spletni učilnici. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2928620 

 

DOD 5. šolska ura 
Na spodnji povezavi najdeš naloge za MATEMATIČNI KENGURU. Izberi tekmovalno skupino 
OŠ 45. 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 
 

DOP 5. šolska ura 
Na spodnji povezavi najdeš naloge za vajo in utrjevanje pisnega seštevanja. 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_sestevanje.html 

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932841
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ČETRTEK, 14. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
Danes boš prebral/a zgodbo o Neli in Janiju (berilo, str. 90, 91, 92). 
 
Neli in Jani sta sošolca, druži ju debelost. Sošolci ju ne sprejmejo v svojo družbo, zato se 
družita med sabo. Starši menijo, da sta dobra prijatelja, a se v resnici ne preneseta. Neli 
življenje greni tudi nesramen sošolec Vili, ki pa se zaveda, da je Neli zelo bistro dekle. In to 
lahko pride zelo prav, če se bliža šolska naloga iz matematike, ki tudi Janiju ne pusti spati 
… 
 
V spletni učilnici ob PPT-predstavitvi reši naloge. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932891 

 

MAT 
 

                                3. in 4. šolska ura 
 

Oglej si razlago na povezavi: 

Pisno seštevanje števil do 10000 z enojnim prehodom (navzgor) on Vimeo 
 

 V zvezek napiši večji naslov Pisno seštevanje do 10000 s prehodom in primere. 

                       

 Nato prepiši in reši besedilno nalogo: 

1. januarja 2016 je v občini Bohinj živelo 2556 moških in 2583 žensk. V občini Bled je 

živelo 3926 moških in 4109 žensk. 

Koliko prebivalcev je živelo v občini Bled? 

Koliko več žensk je živelo v občini Bled? 

Koliko več moških je živelo v občini Bohinj? 

 Reši še naloge na str. 45 in 46 v DZ. 
 

GUM 5. šolska ura 

V PPT-predstavitvi Čarobna piščal si izvedel/a veliko zanimivih stvari o najbolj znanem 
skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Bi znal/a razložiti, zakaj so ga klicali »čudežni 
deček«? Če si pozabil/a, si še enkrat oglej predstavitev, nato prepiši spodnji zapis v zvezek. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932891
https://vimeo.com/440571658
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018


W. A. Mozart je bil avstrijski glasbenik in skladatelj. Rodil se je 27. januarja 1756 v 
Salzburgu. Njegov oče je bil priznan skladatelj in violinist. Mozart je že pri treh letih na 
klavir igral preproste pesmice. Obvladal je tudi igranje violine in orgel. Svojo prvo opero je 
napisal pri 12 letih. Umrl je leta 1791 na Dunaju. 
Napisal je več kot 620 del. Med najpomembnejšimi so: Rekviem, Mala nočna glasba, 
Figarova svatba in Čarobna piščal. 
 
Na spodnji povezavi lahko poslušaš njegovo skladbo Mala nočna glasba. 
https://www.youtube.com/watch?v=RC-pltRPPsA 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RC-pltRPPsA


 
PETEK, 15. 1. 2021 

 

MAT 1. šolska ura 
 

Danes boš pisno odšteval/a do 1000. Najprej si oglej posnetek razlage:  

https://vimeo.com/443003774 

Odpri učbenik na strani 47, si oglej primere, nato reši do vključno strani 49. 

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 
razreda (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 

Zadnjič si s pomočjo PPT-predstavitve spoznal/a zanimivosti o zemljevidu, danes pa te 
čaka utrjevanje v SDZ. 

Predlagam, da si osvežiš spomin (PPT-predstavitev Od fotografije do zemljevida): 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2932504 

Prični na str. 47, kjer te čakajo naloge. Ko jih končaš, nadaljuješ na str. 48, kjer te čaka 
primerjava letalskega posnetka in zemljevida. Reši še str. 49 . 

 Miselni vzorec prepiši v zvezek in ga dopolni oz. razširi.  

NIT 
 

4. šolska ura 
 

Ob jasni noči je užitek opazovati zvezde in Luno. Zvečer, ko se stemni, se zazri v nebo in 
opazuj Luno. Pogled bo še lepši, če uporabiš daljnogled ali teleskop.  
Več o Luni boš izvedel/a v današnji uri. Oglej si PPT-predstavitev Svetloba se od Lune 
odbija in v zvezek prepiši zadnjo stran. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2933355 
 
V učbeniku preberi še stran 43. 
 

ŠPO 5. šolska ura 
 

Vse naloge za ta teden pri športu te čakajo v spletni učilnici. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2928620 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 

N2N 
nemščina 

Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. 

Pod izbirnimi predmeti izbereš nemščina, nato nemščina 4 ali klikneš na spodnjo 
povezavo 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385 

 

NTE Nadaljuj s projektom SANJSKA SOBA. Pozorno razmisli, kako in iz česa boš naredil/a 
oz. izdelal/a pohištvo in druge dodatke, ki bodo v tvoji sobi. 
Pomagaj si z navodili prejšnjega tedna. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2833519 
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