
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (1. 2. 2021 – 5. 2. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 

 
 

PONEDELJEK, 1. 2. 2021 
 

MAT 1. in 2. šolska ura 

Danes te v spletni učilnici čaka 5 nalog za utrjevanje dolžine. Naloge prepiši in reši v zvezek.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3313714 

 

Pri pretvarjanju si pomagaj s tabelo. 

PREGLEDNICA ZA PRETVARJANJE MERSKIH ENOT ZA DOLŽINO  
  

  km   m dm cm mm 

                

                

                

Svoje znanje lahko utrdiš še s pomočjo interaktivnih nalog na spodnji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_dolzina_1.html 

DRU 3. šolska ura 
 

Naučil/a si se, kako poteka pot od skice do načrta in  znaš se orientirati. Utrdi svoje znanje 

s pomočjo nalog, ki jih prepišeš in rešiš v zvezek.(Orientacija – delovni list) 

 https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3313925 

 V spletni učilnici te čaka še list za učenje. (DRU, ponovitev) 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3313925 

Za zabavni del učenja pa klikni na povezavo: (Orientacija vaje) 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3313925 

Ali pa : 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/ORIENTACIJA/Kako_se_znajdemo_v_prostoru.htm 
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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 
Glasbena oblika kanon 
Prisluhni glasbenemu posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=9fhJ6XrZ4jg 

Kdo na posnetku poje? Kaj opaziš pri ogledu po eni minuti in trideset sekund in kaj še 

dvajset sekund kasneje? Koliko glasov slišiš ob koncu posnetka? Ali vsi glasovi pojejo enako 

melodijo?  

Pesem je zapeta v glasbeni obliki, ki ji rečemo kanon.  

Poslušaj še en posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iiRJ20LPTv0 

Tudi na tem posnetku je pesem zapeta tako, da so pevci so razdeljeni v skupine. Najprej 

začne peti prva skupina, druga pa ji sledi z enako melodijo nekoliko kasneje. Razmisli, ali 

tudi ti poznaš kakšno tako pesem. 

Poslušaj še en kanon: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2qUvGnde5M 

V zvezek prepiši spodnji zapis. 

Glasbena oblika kanon 

Kanon je glasbena oblika, pri kateri enako melodijo ponavljamo na različnih delih pesmi. 

Izvajalci so razdeljeni v dve skupini (ali več).  Prva skupina začne izvajati melodijo ali ritem, 

druga skupina pa ji sledi z enako melodijo ali ritmom nekoliko kasneje – z naslednjim 

taktom. 

Sedaj pa spoznaj še ritmični kanon. Zabavaj se z Žigo in Andražem.   
https://www.youtube.com/watch?v=YJ-kaZZyhp4 
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TOREK, 2. 2. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
 

Kako opisujemo živali? 
V spletni učilnici si oglej PPT Kako opisujemo žival. Večkrat preberi besedilo o navadni 
veverici, prepiši snov in odgovori na vprašanja.  
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314351 

NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
 

V prometu veljajo prometna pravila 

Razmisli: 

Zakaj je vsako leto več avtomobilov na cestah? 

Ali dovolj uporabljamo javni promet?  

Kako pa je z uporabo javnega prometa v trenutni epidemiji? 

Zakaj se večkrat v službo ali šolo ne peljemo s kolesom?  

Kako poskrbiš za svojo varnost in varnost drugih v prometu? 

V naslednjem šolskem letu boš opravljal/a teoretični in praktični del kolesarskega 

izpita. Pri teoretičnem delu boš reševal/a naloge. Praktični del pa je vožnja s kolesom. 

Pomembno je, da boš znal/a voziti skozi križišča, ki niso vedno semaforizirana. Poznati 

boš moral/a prometne znake. Za vožnjo boš moral/a imeti ustrezno opremljeno kolo.  

V spletni učilnici si najprej oglej PPT V prometu veljajo prometna pravila. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314499 

Oglej si tudi PPT Obvezna oprema kolesa in kolesarja. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314609 

Ne pozabi pri obeh predstavitvah prepisati snov v zvezek. 

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=3322637 

 
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, 3. 2. 2021 

 

SLJ 
 

1. šolska ura 

Kako povzamemo vsebino opisa živali? 
Vsebino opisa živali lahko povzamemo s pomočjo preglednice ali miselnega vzorca. Nadaljuj z 
včerajšnjo nalogo v spletni učilnici. Prepiši preglednico in navodila za pisanje miselnega vzorca. 
Miselni vzorec dopolni, ga fotografiraj in pošlji po elektronski pošti. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314351 
 

LUM 
 

2. in 3. šolska ura 
 

Pomisli, kako živijo živali pod zemljo, in uporabi svojo domišljijo. Za lažji začetek si poglej nekaj 

primerov : 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314729 

Za delo boš potreboval/a samo navaden list papirja A4 format in flomastre. Če želiš, lahko 

uporabiš barvice, lahko pa kombiniraš oboje. 

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=3322637 

DOD 5. šolska ura 
 

V spletni učilnici te čakajo naloge za MATEMATIČNI KENGURU iz leta 2012. 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 2012. 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 
 
Rešitve nalog MATEMATIČNEGA KENGURUJA 2011. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

REŠITVE 
2011 

B D C A C D B D B C B C D E D 
 

DOP 5. šolska ura 
 

Delo bo potekalo preko Zoom povezave. 
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ČETRTEK 4. 2. 2021 
 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
Si že slišal/a naslednjo pravljico?  

Nekoč, bilo je leta 2010, je Rdeča kapica srečala četrtošolca. Povedala mu je, kako jo je 
napadel strašni zmaj, ki je požrl njeno mamo. Na pomoč jima je priskočil princ iz devete 
dežele … 

Praviš, da se to ne more zgoditi? Da to ni pravljica? Pa si vseeno dovoli malo umetniške 
svobode in pripoveduj,  

 katero pravljično bitje bi lahko srečala Rdeča kapica na svoji poti, 
 kam bi lahko bila namenjena, 
 kaj bi tam počela, 
 s katerimi težavami bi se spopadala, 
 kdo bi ji na poti priskočil na pomoč, 
 kako bi se zgodba razpletla. 

V spletni učilnici si oglej PPT Če dedek ne zna pripovedovati pravljic (Gianni Rodari) in 
naredi naloge. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314798 

 

MAT 
 

                                                        3.  in 4. šolska ura 
Matematični problemi 

Kadar imaš pred sabo besedilno nalogo (matematični problem), je zelo pomembno, da 

nalogo dobro prebereš. Seveda pa to še ni dovolj.  

KORAKI PRI REŠEVANJU MATEMATIČNEGA PROBLEMA 

1. Preberi nalogo. 

2. Poišči in podčrtaj vprašanja. 

3. Ponovno preberi in podčrtaj pomembne podatke. 

4. Nariši skico. 

5. Zapiši račune, izračunaj. 

6. Preveri pravilnost, napravi preizkus. 

7. Zapiši odgovore na zastavljena vprašanja. 

V zvezek zapiši naslov in 7 pravil. 

V SDZ na str. 72 in 73 si oglej postopek, nato pa reši naloge na str. 74 in 75. 

GUM 5. šolska ura 

Kanon 
Najprej ob spodnjem posnetku ponovi glasbeno obliko kanon, nato v zvezek prepiši 
besedilo pesmi Marko skače in se jo nauči. Skušaj jo zapeti z nekom iz družine v kanonu. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314798


Ko zapoješ prvo vrstico, naj se pridruži s petjem član tvoje družine. Začne naj z enako 
melodijo. 
 
https://youtu.be/LuwXMxwNuJY 

Marko skače 

Marko skače, Marko skače 
po zeleni trati, 
aj, aj, ajajaj, 
po zeleni trati. 

V rokah nosi, v rokah nosi 
sedem žutih zlatih, 
aj, aj, ajajaj, 
sedem žutih zlatih. 

Pijte, jejte, pijte, jejte, 
moj’ga brata konji! 
Aj, aj, ajajaj, 
moj’ga brata konji! 
 
Ob prepisovanju v zvezek poslušaj še en kanon. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ptk_1Dc2iPY 
 

 

 

 
PETEK, 5. 2. 2021 
KULTURNI DAN 

 Vsa navodila za KD te čakajo v spletni učilnici. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3314914 
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