
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (18. 1. 2021–22. 1. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 

 
 

PONEDELJEK, 18. 1. 2021 
 

MAT 1. in 2. šolska ura 

Pisno odštevanje števil do 10000 

Tudi ta teden boš sešteval/a in odšteval/a  v obsegu do 10 000. Nate čakajo naloge v SDZ 

od str. 50 do 52. Pri zapisu računov bodi pozoren oz. pozorna, da bo natančno podpisano 

in da bodo zapisane tudi male enke, ki jih šteješ naprej. 

*Dobri matematiki rešite tudi Zmorem tudi to. 

DRU 3. šolska ura 
Orientirajmo se 
 
ORIENTIRATI SE pomeni, da znamo določiti, kje smo in kam gremo. Poznamo štiri glavne 

strani neba: sever, jug, vzhod in zahod. Če se želimo orientirati natančneje, uporabimo 

stranske strani neba: severovzhod, jugovzhod, severozahod in jugozahod. Za lažjo 

orientacijo uporabljamo: navigacijske naprave (GPS, aplikacije), zemljevid (sever je vedno 

zgoraj, vzhod desno), kompas (zaradi magnetne igle vedno kaže proti severu). 

 

 

Na str. 50 v SDZ reši 1. in 2. nalogo, nato pa napiši naslov ORIENTACIJA in prepiši besedilo 

v zelenem okvirčku v zvezek. Spodaj z barvicami in ravnilom nariši glavne in stranske strani 

neba. 

Fotografijo končnega izdelka mi posreduj na elektronski naslov do srede. 

V spletni učilnici si oglej PPT-predstavitev Ali poznaš strani neba? in reši zabavno nalogo. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077394 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077394


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 
 

Se še spomniš, kako je v operi Čarobna piščal ime ptičarju, ki igra na čudežne zvončke? 
Danes se boš naučil/a zapeti Papagenovo predstavitveno pesem. Oglej si PPT-
predstavitev in prisluhni posnetku. Ne pozabi pesmice prepisati v zvezek za GUM, lahko 
pa prebereš tudi celotno vsebino opere Čarobna piščal, če želiš. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018 
 

  

mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018


 
TOREK, 19. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
 

Oglej si PPT-predstavitev Pred katerimi besedami pišemo Z, pred katerimi pa S in reši 
naloge. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077584 
 
Miselni vzorec fotografiraj in mi ga pošlji po elektronski pošti do srede. Ostale 
naloge bomo pregledali preko videokonference. 

NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
 

Reši učni list (Ponovi – Sonce, Luna, Zemlja). Vse naloge prepiši v zvezek za NIT. 
Oglej si, kako nastaneta Sončev in Lunin mrk (PPT). Zadnjo stran prepiši in nariši v 

zvezek. Preberi tudi str. 44 v učbeniku. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077662 

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=3089793 

 
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  

 

 
  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077584
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077662
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3089793
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385


 
SREDA, 20. 1. 2021 

 
SLJ 

 
1. šolska ura 

Reši učni list Vaja dela mojstra – s ali z. Vse tri naloge prepiši v zvezek za SLJ (jezikovni 
pouk). 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077584 
 

LUM 
 

2. in 3.   šolska ura 
 

Zunaj je zima in hladno je. Današnja likovna naloga te čaka v spletni učilnici v PPT 

predstavitvi. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077906 
 

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=3089793 
 

DOD 5. šolska ura 
 

V spletni učilnici te čakajo naloge za MATEMATIČNI KENGURU iz leta 2010. Kako si bil/a  
uspešen/a pri reševanju, lahko preveriš na koncu, kjer so prikazane rešitve. Če imaš 
možnost, naloge natisni, drugače piši rešitve na list, ki ga vložiš v mapo za dodatni pouk. 
Na list napiši svoje ime in letnico 2010. Če bodo pri kateri nalogi težave, si jo označi in jo 
bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3079726 
 

DOP 5. šolska ura 
6.  

Danes te čaka zabavna naloga na spletu. Pošast moraš nahraniti z napačno zapisanimi 

besedami.  

Napačno zapisane besede | Digipuzzle.net 

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077584
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3077906
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3089793
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3079726
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_quiz_si_napacno_zapisane_besede.htm


 
ČETRTEK 21. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
Danes boš prebral/a Lainščkovo pesem Ledene rože. Kaj misliš, kakšne so ledene rože? 
Kako nastanejo? Kdo jih zaliva?  

Oglej si PPT-predstavitev in reši naloge. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078179 

MAT 
 

                                                 3.   in 4. šolska ura 
 

Za danes te čaka delo v spletni učilnici. Čaka te 7 nalog za utrjevanje seštevanja in 

odštevanja. Naloge prepiši in reši v zvezek. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078259 
 

GUM 5. šolska ura 

Reši tri rebuse in križanko (Čarobna piščal), ki te čakajo v spletni učilnici. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018 
 

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078179
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078259
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018


 
PETEK, 22. 1. 2021 

 

MAT 1. šolska ura 
 

Svoje matematično znanje o tekoči snovi preveri z nalogami v DZ na str. 54, 55 in 56. 

Nato utrjuj znanje na spodnjih povezavah:  

https://www.mathdiploma.com/addition-up-to-10000/ 

https://www.mathdiploma.com/subtraction-up-to-10000/ 

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 

 Orientacija s pomočjo kompasa 

 

 

Kompas je naprava za določanje strani neba. Sestavljen je iz ohišja, vetrovnice, na kateri 
so označene strani neba, in magnetne igle. Vrh magnetne igle vedno kaže proti severu. 
Obračamo ga toliko časa, da se vrh igle in oznaka na vetrovnici, ki označuje sever, 
pokrijeta. Takrat kompas kaže proti severu in mi lahko določimo tudi ostale strani neba. 
 
Oglej si PPT-predstavitev in zapiši snov v zvezek. Kompas na koncu tudi nariši. 
 
Čaka te še delo v SDZ na str. 51 in 52. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078481 
 

https://www.mathdiploma.com/addition-up-to-10000/
https://www.mathdiploma.com/subtraction-up-to-10000/
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078481


NIT 
 

4. šolska ura 
Sile delujejo na telo  
Ko jabolko dozori, samo od sebe pade na tla. Sploh ti ga ni treba odtrgati. Včasih se tudi 
zgodi, da ti iz rok pade kakšen predmet in se na tleh razbije, kak drug pa se odbije.  
V današnji uri boš izvedel/a, na kakšne načine lahko premikamo predmete, kako sile 
delujejo na telo in kaj je to sila teže ali gravitacijska sila. 
Oglej si PPT-predstavitev Sile delujejo na telo, prepiši snov zvezek in naredi domačo 
nalogo. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078605 
 

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=3089793 
 

 
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. V tem tednu lahko razmisliš in narediš tla in 
stene svoje sanjske sobe ter pohištvo. Bodi čim bolj izviren/a. Uporabi različne 
materiale. V šolo boš prinesel/la narisano skico sobe ter izdelek, ki bo ocenjen. 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3078605
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3089793
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385

