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

ČETRTEK 1. 4. 2021 
SLJ 
2 h 

 

Književnost  

Danes boš spoznal-a pesem Nenavadno srečanje, ki jo je napisal Miklavž Komelj.  

Pesem govori o nepričakovanem srečanju dveh majhnih zveri.  Kaj misliš, katere zveri 

bi se v pesmi utegnile srečati? (Ustno odgovori.) 

Tiho preberi pesem v BERILU na str. 8. Nato pesmico večkrat preberi glasno. 
Ko boš sam/a bral/a pesmico, jo beri počasi, upoštevaj ločila, beri doživeto. 
V berilu preberi tudi nekaj podatkov o avtorju (str. 8). 
V SLJ zvezek (književnost) napiši naslov pesmice:  

 
Miklavž Komelj: NENAVADNO  SREČANJE   

 
a) Pesmico prepiši v zvezek. Pazi na zapis kitic in verzov in lepo pisavo. 
Kitice naj bodo zapisane ena pod drugo, kot je to zapisano v berilu. 
b) Odgovori na vprašanja, ki so zapisana na strani 9. Odgovori naj bodo napisani v  
celih povedih. 
c) V pesmici poišči besede, ki se rimajo in jih zapiši v zvezek. 
 

GUM Tempo in dinamika v glasbi 

PPT-predstavitev v spletni učilnici: 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657193 

MAT 
2h 

Pisno množenje 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3653010 

Spomni se, kako smo pisno množili v šoli, in reši 17., 18. in 19. prosojnico. 

Naloge rešuj v zvezek. 

 
 

PETEK, 2. 4. 2021 
NIT  

 Preberi učno snov v učbeniku na str. 84, 85. 
Zapis v zvezek: 

SNOVI TUDI SHRANJUJEMO   
 

Vrsta snovi Vrsta embalaže 

Trdne snovi Plastične posode, škatle, vreče, papir, stiropor. 
Lahko jih tudi zlagamo. 

Tekočine Steklenice, plastenke, sodi. 
Prevažamo jih s tankerji; pretakamo po ceveh. 

Plini Jeklenke. 
Vodimo jih po plinovodih. 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657193
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3653010


 
Ovojnina ali embalaža predmet med prevažanjem zaščiti, polepša pa tudi videz 
izdelka. Embalaža je iz papirja, kartona, umetne mase, lesa. 
Lastnosti snovi moramo poznati, da smo pri uporabi varni in se ne poškodujemo.  

 

 Učbenik str. 85. Če si bil/a med pisanjem snovi zbran/a, boš znal/a ustno 
odgovoriti na vprašanja, ki so v zelenem okvirčku.  

 Ponavljaj učno snov. 
 

 

TJA Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na e-naslov 
staršev. 

MAT https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3653010 

Reši 20. prosojnico. 

DRU 
 

DOMAČA POKRAJINA 

(Odgovarjaj v celih povedih. Pomagaj si z del. zvezkom.) 

1. Kaj je pokrajina? 

2. Kaj je domača pokrajina in kaj jo sestavlja? 

3. Naštej naravne pojave. 

4. Kaj je podnebje? 

5. Poimenuj vode v domači pokrajini. 

6. Kaj pomeni izraz »naravna dediščina«? 

7. Naštej pet posebnosti Slovenije (pojavi, živali, rastline …) 

8. Kaj je relief? 

9. Po čem se reliefi razlikujejo? 

10. Katere reliefne oblike smo spoznali? 

11. Opiši dolino. 

12. Kotlina je … 

13. Opiši, kako ljudje spreminjamo pokrajine. 

ŠPO V spletnih učilnicah te čaka dnevnik aktivnosti: 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3664195 
 

NTE Ker se bliža velika noč, imaš v spletni učilnici na spodnji povezavi nekaj primerov 
izdelkov, ki jih lahko narediš.  
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657261 

 

N2N Navodila za delo najdeš v spletni učilnici za nemščino. Izbereš polje Izbirni predmeti/ 
nemščina /nemščina 4. A ali klikneš na spodnjo povezavo: 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3653010
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3664195
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657261


https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=1&singlesec=1 

Navodila za delo najdeš v spletni učilnici za nemščino. Izbereš polje Izbirni predmeti/ 
nemščina /nemščina 4. B ali klikneš na spodnjo povezavo: 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=2&singlesec=2 

 
 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=1&singlesec=1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385&section=2&singlesec=2

