
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (4. 1. 2021–8. 1. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 
 

PONEDELJEK, 4. 1. 2021 
 

MAT 1. in 2.  šolska ura 

Snov, ki ste jo obravnavali nazadnje, se je nanašala na množice in podmnožice. Pa si 

poglejmo rešitve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes si boš ogledal/a, s kakšnimi prikazi prikažemo množice.  

https://www.youtube.com/watch?v=HlclZ5UqA8Y               

*Če se ne boš mogel/la prijaviti v Radovednih pet, snov samo zapiši v zvezek in boš vadil/la v DZ.  

Preberi in reši snov v delovnem zvezku od strani 30 do strani 33. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HlclZ5UqA8Y


DRU 3.  šolska ura 
Merilo 

Kot si spoznal/a pri prejšnji uri družbe, rišemo načrte zato, da si stvari lažje predstavljamo. V šolski 

spletni učilnici si oglej PPT-predstavitev Od skice do načrta in prepiši snov v zvezek. 

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

Čaka te še delo v SDZ na str. 44 in 45. Ker nisi v razredu, si namesto učilnice izberi kakšen prostor 

v svojem domu, namesto šolske mize pa domačo. 

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 
V današnji uri glasbene umetnosti boš spoznal/a, kaj je to OPERA. Oglej si PPT-
predstavitev KAJ JE OPERA na spodnji  povezavi in prepiši snov v zvezek. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018 
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TOREK, 5. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2.  šolska ura 
Poznaš kakšno besedo v slovenskem jeziku, ki jo napišemo drugače, kot jo 
izgovarjamo? 
Oglej si PPT-predstavitev ZAKAJ PIŠEMO NEKATERE BESEDE DRUGAČE, KOT JIH 
IZGOVARJAMO v spletni učilnici in reši naloge. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2793147 
 

NIT 
 

3. in 4.  šolska ura 
Vesolje je obširen prostor, v katerem najdemo galaksije, zvezde, komete, osončja, 
planete, črne luknje in druga telesa. 
V učbeniku na str. 34 preberi, kako je nastal naš planet Zemlja. 
Oglej si PPT-predstavitev SONCE JE SREDIŠČE SONČEVEGA SISTEMA v spletni učilnici. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2793439 
 
Preberi še snov v učbeniku na str. 36 in 37 in v zvezek odgovori na tri vprašanja na 
strani 37. 
 

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=2836797 

 
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 nemščino, nato nemščino 4 ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-1 
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SREDA, 6. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. šolska ura 
Oglej si PPT-predstavitev POLGLASNIK  v spletni učilnici in reši naloge. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2793147 
 

LUM 
 

2. in 3.  šolska ura 
V božičnem času je k vzdušju pripomogla tudi gledališka predstava Groznovilca. Gotovo ti 

je bil kakšen prizor še posebej všeč.  Nariši ga v zvezek za slovenski jezik čez obe strani. 

Sam/a izberi tehniko (priporočam barvice oz. flomastre). 

ŠPO 4.  šolska ura 
Glej navodila za torek. 
 

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 
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Macji_dom/Macji_dom.htm 
Na zgornji povezavi vadi branje in razumevanje. 
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ČETRTEK, 7. 1. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2.  šolska ura 
Književnost 
 
V prazničnem času si si ogledal/a gledališko predstavo o Groznovilci, ki je s svojim čajnikom 
priletela v Hudo hosto in presenetila njene prebivalce.  
Na spletni strani te čaka povzetek predstave, opisi glavnih junakov in nekaj nalog, ki jih 
reši v zvezek za književnost. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824627 

MAT 
 

                                             3. in 4.  šolska ura 
Pri prejšnji uri si spoznal/a različne prikaze množic in zapisal/a primere v zvezek. Danes te 

čakajo naloge v delovnem zvezku do vključno strani 40. 

GUM 5.  šolska ura 

Čarobna piščal 
V prejšnji uri si spoznal/a, kaj je opera. Eden izmed najslavnejših skladateljev vseh časov 
je Wolfgang Amadeus Mozart. Njegovo najbolj znano delo je opera Čarobna piščal.  
Več o Mozartu in operi Čarobna piščal boš izvedel/a v PPT-predstavitvi ČAROBNA PIŠČAL.  
Na koncu prepiši snov v zvezek. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018 
 

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824627
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824018


 
PETEK, 8. 1. 2021 

 

MAT                                                        1.  šolska ura 
 

Danes te v spletni učilnici čakajo naloge za utrjevanje. Naloge prepiši in reši v zvezek. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2832819 
 

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 

V šolski spletni učilnici te čaka nekaj  vprašanj za ponovitev snovi. Vprašanja prepiši v 

zvezek in odgovori nanje. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2824380  

NIT 
 

4. šolska ura 
Ljudje smo dejavni podnevi in ponoči. To je odvisno od našega dela. Za nekatere je svit 
ali zora najlepši del dneva. Stari pregovor pravi »Rana ura, zlata ura.«. 
Oglej si, zakaj imamo DAN in NOČ. 
https://www.youtube.com/watch?v=5GAB5OiLWk4 
V spletni učilnici si oglej še,  kako dan in noč povezujeta svit in mrak. Na koncu prepiši 
snov v zvezek. Lahko tudi kaj narišeš ali prilepiš fotografijo. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2825330 
 

ŠPO 5. šolska ura 
Glej navodila za torek. 
 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 

N2N 
nemščina 

Pouk bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski pošti. 

NTE V mesecu januarju boš začel/a s projektom SANJSKA SOBA. Projekt bo trajal 4 šolske 
ure, izdelek pa boš prinesel/la v šolo, ker bo ocenjen. 
Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici na povezavi: 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=2833519 
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