
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (9. 2. 2021 – 12. 2. 2021) 

Razpored predmetov po dnevih ni popolnoma enak šolskemu urniku. 
 

PONEDELJEK, 8. 2. 2021 
PRAZNIK – dela prost dan 

 

 

 
TOREK, 9. 2. 2021 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
 

Opis živali 
Se še spomniš, kako opisujemo žival? Kaj so to ključne besede in bistveni podatki? Na 
kakšen način lahko povzamemo vsebino opisa živali?  
Ponovi učno snov preteklega tedna ob PPT Opis živali – ponovimo. Opis srne pretvori 
v miselni vzorec. Uporabi ravnilo in barvice. Vsako ključno besedo napiši z drugo 
barvo. Bistvene podatke naštevaj. Ne piši celih povedi. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415350 
 

NIT 
 

3. in 4. šolska ura 
 

Prometna signalizacija 
Brez prometnih znakov bi bila v prometu zmeda. Zamisli si, da bi en pisk hupe pomenil 
»zavijam levo«, dva piska pa »zavijam desno«. V križiščih bi bila zmeda in gneča.  
Če poznamo prometno signalizacijo in prometna pravila, se lahko izognemo nesreči. 
Prometna signalizacija so vsi prometni znaki ter vse označbe na voziščih in drugih 
prometnih površinah. 
Oglej si PPT Prometna signalizacija. Miselni vzorec na koncu prepiši in ga dopolni. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415412 
 

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=3415436 
 

 
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=3415350
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415412
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415436
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385


  
SREDA, 10. 2. 2021 

 

SLJ 
 

1. šolska ura 
Kako opisujemo žival 
Tokrat boš s pomočjo preglednice tvoril/a opis živali. V spletni učilnici te čakajo navodila 
(PPT Kako opisujemo žival – lisica). 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415475 
 
Besedilo boš napisal/a v zvezek za SLJ (jezikovni pouk). Tvori lepe in bogate povedi. 
Upoštevaj navodila za pisanje. (Ne začenjaj povedi vedno z isto besedo, piši odstavke, 
ključnih besed NE PIŠI, pazi na slovnično pravilnost …) 
 

LUM 
 

2. in 3. šolska ura 
 

Naslednji teden je pust in v spletni učilnici te čakajo namigi za domiselne maske. Lahko jih 
narediš s pomočjo papirnatih krožnikov. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415542 
 

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=3415436 
 

DOD 5. šolska ura 
 
V spletni učilnici te čakajo naloge za MATEMATIČNI KENGURU iz leta 2013. 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 2013. Če bodo pri kateri nalogi težave, si jo označi in jo 
bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo.  
Rešitve nalog lahko preveriš spodaj na učnem listu. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3079726 
 

DOP 5. šolska ura 
 

Za utrjevanje dolžine klikni na povezavo in reši vsaj tri različne naloge po tvojem izboru. 
 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_dolzina_1.html 
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ČETRTEK 11. 2. 2021 

 

SLJ 
 

1. in 2. šolska ura 
Književnost 
Kaj pomeni, če rečemo, da ptice spletajo gnezda, ljudje pa prijateljstva? Pesnica Saša Vegri 
v eni izmed svojih pesmi zapiše, da lahko šal in prijateljstvo splete od glave do pete. Kako 
si razlagaš njene besede? 

Oglej si PPT Prijatelj – Saša Vegri. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415643 

Odgovore na vprašanja ter pesmico fotografiraj in mi pošlji po elektronski pošti. 

MAT 
 

                                       3. in 4. šolska ura 
GEOMETRIJSKI POJMI 

Danes se vračamo na geometrijo. Pri delu uporabljaj ravnilo in imej ošiljen svinčnik. Seveda 

bodi natančen/natančna. 

Odpri SDZ na str. 78 in  si oglej sliko. Ugotovi, katera črta je najkrajša in zapiši. 

Poglej še spodnji del zapisa na tej strani in str. 79. 

V spletnih učilnicah te čaka PPT z razlago. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415677 

V zvezek napiši  večji naslov Geometrijski pojmi, spodaj pa malo manjši Daljica. Prepiši 

rumeno obarvana dela na str. 78 in 79. 

V SDZ reši naloge do strani 81. Bodi natančen/natančna, ošili svinčnik in seveda uporabi 

ravnilo. 

GUM 5. šolska ura 

Glasbena oblika rondo 
 
Predstavljaj si, da zapelješ v krožišče (rondo) in po njem krožiš. Če v začetku krožišča stoji 
stavba, se ob vsakem prevoženem krogu vrneš do nje in jo ponovno vidiš.  

V glasbi je rondo instrumentalna glasbena oblika, v kateri se glavni del skladbe ponavlja in 
izmenjuje z vmesnimi deli. (kroži)  

 

Beseda rondo izhaja iz francoščine in pomeni krog ali kolo. Rondo je torej skladba, pesem 
v krogu. Poznamo ritmični in melodični rondo. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415643
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415677


Da boš lažje razumel/a glasbeno obliko, poslušaj preprost rondo, ki so ga zaigrali otroci. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXxuPFN0Wn4 

 
Poslušaj še Mozartov Rondo na spodnji povezavi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo 
 
V spletni učilnici prepiši snov in odgovori na vprašanja. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415727 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cXxuPFN0Wn4
https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo
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PETEK, 12. 2. 2021 

 

MAT 1. šolska ura 
 
Ponovno si oglej PPT o daljici, še posebej zadnja dva posnetka. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415677 

Ugotovil/a si, da boš danes podrobneje spoznal/a skladni daljici. 
Odpri SDZ na str. 82 in si zgoraj oglej primere. 
V zvezek zapiši naslov Skladnost daljic in prepiši besedilo v rumenem okvirčku. Zraven 
nariši štiri skladne daljice, vsako z različno barvo. Označi. 
Reši naloge do str. 84. 
 

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 

Kje živimo? 

Naselja so različna 

Naselje sestavlja večje in manjše število zgradb. Prva naselja so nastala na območjih, ki 

so bila varna in kjer je bila rodovitna zemlja. Velik vpliv so imele tudi prometne povezave. 

Na šolski spletni strani si oglej PPT in zapiši v zvezek, kar je potrebno. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415795 

V SDZ reši stran 56 in 57 (b naloga). 

Za utrjevanje in učenje snovi o orientaciji pa klikni na spodnjo povezavo: 

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

NIT 
 

4. šolska ura 
 
Promet – ponavljanje 
V spletni učilnici ob miselnih vzorcih ponovi vse o prometu. 
Prometni znaki – miselni vzorec in Varnost v prometu – miselni vzorec 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415915 
 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415677
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https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3415915


Preveri svoje znanje( sile delujejo na telo; gibanje živali in ljudi; promet) in v zvezek pisno 
odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih. Vprašanj ni potrebno prepisati. 
 

1. Naštej obvezno opremo kolesa in kolesarja. 
2. Zakaj je pomembna uporaba čelade pri vožnji s kolesom?  
3. Po čem ugotovimo, v katero smer se gibljejo vozila?  
4. Na kaj nas opozarjajo zavorne luči? 
5. Kaj napove voznik s smerokazom? 
6. S čim napove spremembo vožnje kolesar? 
7. Kakšne oblike so znaki za obvestila? 
8. Nariši prometni znak »Križišče s prednostno cesto«. 
9. Na kaj morajo biti pozorni udeleženci v prometu? Pojasni, zakaj. 
10. Naštej (lahko tudi narišeš) 3 prometne znake, ki jih morajo upoštevati pešci. 
11. Zakaj moramo upoštevati prometne predpise? 
12. Razmere na cestišču se spreminjajo. V kakšnih razmerah mora biti kolesar še 

posebej pozoren in kako mora ravnati, da poskrbi za svojo varnost? 
13. Zaradi nizkih temperatur je cestišče poledenelo. Kako lahko pešci in vozniki 

poskrbijo za svojo varnost? 
14. Primerjaj vsaj tri načine gibanja ljudi in živali. Kateri načini gibanja so skupni in 

različni ljudem in živalim? 
15. Na kakšne načine lahko premikamo telesa?  
16. Petru je zvezek padel z mize. Katera sila je delovala na zvezek? 
17. Ljudje lahko letimo, drsamo, plavamo, skačemo, plezamo … Ali je naše gibanje 

odvisno od tega, po kakšni površini se gibamo? Razloži svoj odgovor. 
18. Vsako poved popravi tako, da bo pravilna in jo zapiši v zvezek: 

 Kadar se gibamo po hrapavih površinah, je trenje manjše, zato nam drsi. 

 Telesa padejo na tla zaradi oblike. 

 Način gibanja ljudi in živali je odvisen od hitrosti gibanja. 
 

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=3415436 
 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 6. šolska ura 

 

N2N 
nemščina 

 

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

 

NTE Razveseli svoje najbližje in jim za valentinovo pripravi kakšno presenečenje. Izdelaj 
srček, pripravi pogrinjek, speci palačinke v obliki srca ali pripravi kakšno drugo 
pozornost. Nekaj idej najdeš na spodnji povezavi. 
 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3416323 
 
Če želiš, svoj izdelek fotografiraj in mi ga pošlji po elektronski pošti. 
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