
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (25. 1. 2021 – 29. 1. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 
 

PONEDELJEK, 25. 1. 2021 
 
 

MAT 1. in 2. šolska ura 

Dolžinske enote 

Merjenje dolžine 

Dolžinske merske enote so : milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), meter (m) 

in kilometer (km). 

Oglej si razlago na PPT in zapiši v zvezek, kar je potrebno. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3195688 

SDZ odpri na str. 58 in reši naloge do str. 61. 

DRU 3. šolska ura 
Orientacija s pomočjo zemljevida 

Zemljevid je orientiran takrat, ko je vrh zemljevida usmerjen proti severu. Najlažje ga 

orientiramo s pomočjo kompasa. Kompas položimo ob rob ali ob navpično črto na 

zemljevidu. Zemljevid obračamo toliko časa, da sta magnetna igla, ki vedno kaže proti 

severu, in vrh zemljevida usmerjena v isto smer. 

Preberi si snov v SDZ na str. 53, vpiši strani neba in naselja v preglednici (1. in 2. naloga). 

Zgornji naslov in besedilo prepiši v zvezek. 

Nato prepiši vprašanja in zapiši odgovore v celih povedih. 

1. Kaj je orientacija? 

2. Naštej pripomočke za orientacijo. 

3. Pri katerih poklicih je nujna uporaba kompasa in navigacijskih naprav? 

4. Naštej glavne strani neba. 

5. Opiši kompas. 

6. Kako orientiramo zemljevid? 

7. Kje na zemljevidu je sever? 

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  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3195688
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:sabina.cmok@os-ljubecna.si


 
 

GUM 5. šolska ura 
Tudi tišina je del glasbe 
Tišino v glasbi imenujemo pavza. Pavze naredijo glasbo bolj zanimivo. Kadar glasbenik ne 
igra, takrat je pavza.  
Pavzo v glasbi lahko primerjamo s potovanjem vlaka. Vlak potuje in se ustavlja na postajah. 
Postanki so različno dolgi. Dolžino postankov v glasbi ponazorimo z različnimi znaki za 
pavze.  
Prepiši in nariši spodnji zapis v zvezek za GUM. 
Tudi tišina je del glasbe 
Glasbo sestavljajo toni, ki imajo različne višine. Tone zapisujemo z notami, s katerimi 

določimo višino in dolžino določenega tona. 

Del glasbe je tudi tišina, ki jo v glasbi imenujemo pavza. Tudi pavzo zapišemo s simboli, ki 

nam povedo, kdaj prenehamo igrati ali peti in koliko časa naj tišina traja. Glede na trajanje 

imajo tudi pavze svoja imena in svoj znak. 

 

 

 

CELINKA / traja 4 
dobe 

 
 

 

 
CELINSKA 
PAVZA 

traja 4 dobe 
 

 
POLOVINKA / traja 2 dobi 

 
 
 

 

POLOVINSKA 
PAVZA 
traja dve dobi 

 

ČETRTINKA / traja 1 
dobo 

 

 

 

ČETRTINSKA PAVZA / 
traja 1 dobo 

(v zvezek pišemo ta znak kot narobe 

obrnjeno črko Z med 2. in 4. črto)  

 

OSMINKA / traja ½ dobe 

 

 
osminska pavza / 
traja ½ dobe 

 



Zapis fotografiraj in mi ga pošlji po elektronski pošti do srede. 
  



 TOREK, 26. 1. 2021 
 
 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
 

Pred katerimi besedami pišemo k, pred katerimi pa h? 

Ali veš, kdaj rabimo besedo k, kdaj pa h? Imaš s tem težave? Kako jih premaguješ? Danes se 

boš naučil/a preprosto pravilo, ki ti bo pomagalo pri rabi teh dveh besed. 

Oglej si PPT Pred katerimi besedami pišemo k, pred katerimi pa h in reši naloge. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3195889 

NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
Gibanje živali in ljudi 

Živali se premikajo z enega prostora na drugega. Zakaj ne mirujejo? Kam so 

namenjene? Kaj jim omogoča premikanje? Kako pa se premikamo ljudje? Se 

premikajo tudi rastline? V današnjih dveh urah naravoslovja in tehnike boš vse to 

izvedel/a. Oglej si PPT Gibanje živali in ljudi. Ne pozabi prepisati snov v zvezek. Na 

koncu nariši tudi strip (glej navodila v PPT). 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3195970 

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=3210460 

 
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=3195889
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3195970
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210460
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385


 
SREDA, 27. 1. 2021 

 
 

SLJ 
 

1. šolska ura 

Kako zanikamo dejanje in kako to napišemo? 
Razmisli in ustno odgovori na vprašanja: 
Kako rečeš mami, da ne boš pomil/a posode? 
Kako rečeš očetu, da ne boš šel/la v šolo s kolesom? 
Kako rečeš bratu, da ne boš šel/a na tekmo? 
Ali so povedi, ki si jih tvoril/a trdilne ali nikalne? Bi znal/a to pojasniti? 
Kaj so trdilne in nikalne povedi ter kako jih tvorimo, si oglej v spletni učilnici (PPT Kako 
zanikamo dejanje in kako to napišemo?). 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196111 
 
 

LUM 
 

2. in 3. šolska ura 
 
Čaka te zanimiva likovna tehnika, pri kateri boš potreboval/a samo svinčnik in radirko. 
Navodila si oglej na PPT predstavitvi. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196206 
 
 

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=3210460 
 

DOD 5. šolska ura 
V spletni učilnici te čakajo naloge za MATEMATIČNI KENGURU iz leta 2011. 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 2011. Če bodo pri kateri nalogi težave, si jo označi in jo 
bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. Rešitve nalog MATEMATIČNEGA KENGURUJA 2011 
dobiš naslednji teden. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3079726 
 

DOP 5. šolska ura 
Vaje bomo naredili na video srečanju. 

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196111
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196206
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210460
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3079726


 
ČETRTEK 28. 1. 2021 

 
 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
Današnji dve uri književnosti nameni branju. Beri zgodbice v berilu, knjige, ki jih imaš doma 
na voljo ali si knjigo izposodi v šolski knjižnici. Na spodnji povezavi so vsa navodila za 
izposojo.  

http://vajadr.splet.arnes.si/files/2021/01/E-KNJI%C5%BDNICA-2-2.pdf 

Tisti, ki še niste pripovedovali knjige za bralno značko, berite knjige s seznama oz. po 
priporočilu ge. knjižničarke. V naslednjem tednu boste pripovedovali bralno značko na 
videokonferenci.  

V spletni učilnici preberi, zakaj je branje pomembno, in izberi svoj najljubši način branja. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196332 

MAT 
 

3. in 4. šolska ura 
 

Ponovi snov o dolžinskih enotah in si oglej razlago: 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196468 

Pri reševanju nalog si pomagaj z razpredelnico na str. 62 in učnim listom za pretvarjanje, 

ki ga najdeš v spletni učilnici. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210241 

 

GUM 5. šolska ura 

V današnji uri se boš naučil/a pesmico Snežinke. 

V spletni učilnici si oglej PPT, poslušaj pesmico, se jo nauči zapeti in besedilo prepiši v 

zvezek za GUM. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196535 
 

  

http://vajadr.splet.arnes.si/files/2021/01/E-KNJI%C5%BDNICA-2-2.pdf
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196332
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196468
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210241
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196535


 
PETEK, 29. 1. 2021 

 
 

MAT 1. šolska ura 
 

Danes te čaka še preostanek vaj za utrjevanje v SDZ od str. 66 do 68.  

Dobri matematiki rešite tudi Zmorem tudi to. 

Če želiš preizkusiti svoje znanje, te v spletni učilnici čaka še učni list. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196607 
 
 

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 

 Orientacija s pomočjo naravnih pojavov 

Kadar nimamo pri roki kompasa ali navigacijskih naprav, se lahko orientiramo tudi s 

pomočjo narave. 

Oglej si PPT predstavitvi. (Orientacija) 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210279 

(Orientiramo se s pomočjo naravnih pojavov) 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210321 

V SDZ na str. 54 in 55 reši naloge, nato pa v zvezek napiši naslov Orientirajmo se s 

pomočjo naravnih pojavov in naredi svoj miselni vzorec, lahko pa tudi zapis. 

Na šolski spletni strani lahko utrjuješ svoje znanje. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210352 

NIT 
 

4. šolska ura 
 
Gibamo se po različnih površinah 
Kako prijetna sta hoja in tek po gozdu! Ko prideš na cilj, sploh nisi tako utrujen, kot če bi 
hodil po asfaltni cesti. Mar ni tako? 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196607
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=3210279
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210321
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210352


Zakaj je gibanje odvisno tudi od površine, izveš v današnji uri (PPT Gibamo se po različnih 
površinah). 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196878 
 

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=3210460 
 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 
 

N2N 
nemščina 

Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš prejel/a 

preko elektronske pošte. 

 

NTE Še eno uro nameni projektu SANJSKA SOBA. Zdaj te čakajo samo še drobne stvari. 
Naredi kakšne dekorativne izdelke v tvoji sobi (npr. vazo z rožami, stojalo za pisala, 
sliko v okvirju, okrasne blazine ipd.). Bodi čim bolj izviren/a. Uporabi različne 
materiale. V šolo boš prinesel/a narisano skico sobe ter izdelek, ki bo ocenjen. 
 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3196878
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3210460

