
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 4. RAZRED (5. 4. 2021–9. 4. 2021) 
 
  

PONEDELJEK, 5.  4. 2021                    
 

 Velikonočni ponedeljek  

Pouka prosto! 

 

 

 

 
TOREK, 6. 4. 2021       

TD – Promet 
 

 Navodila za tehniški dan najdeš v spletni učilnici na povezavi: 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657817 

 
 
 
  

SREDA, 7. 4. 2021 
 

LUM (2 
uri) 

 

Navodila za LUM najdeš v spletni učilnici na spodnji povezavi: 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657742 
 

SLJ Pravopisna vaja 
Tekst čitljivo prepiši s pisanimi črkami. Ne pozabi na velike začetnice, vejice in končna ločila. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657843 
 

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

DOD 
 

Logika – naloge 
 
V spletni učilnici najdeš nekaj zanimivih vaj iz logike. Izberi vsaj 5 nalog in jih skušaj rešiti. 
Potem na isti povezavi preglej rešitve. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3658073 
 

DOP Loti se zabavne naloge: 
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?idfraction&j=4&l=5&m=2kc0&n=a&p=0 
 

 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657817
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657742
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657843
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3664195
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3658073
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?idfraction&j=4&l=5&m=2kc0&n=a&p=0


 

 

 
ČETRTEK 8. 4. 2021 

 

SLJ 
 (2 uri) 

 

Književnost  

Majda Koren: Protideževna juha  

(https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/#) 

Besedilo bomo obravnavali na videokonferenci preko ZOOM-a. 

V zvezek za književnost odgovori na vprašanja. Vprašanj ni potrebno prepisati. 

1. Razloži, kaj pomeni, da je nesramno deževalo. 

2. S katero besedo pisateljica pove, da so se otroci res zelo dolgočasili? 

3. Zaradi katere sestavine je protideževna juha tako dobro uspela? 

4. Zakaj je Krištof za teto Kuho prinesel rjuho in ne brisače? 

V zvezek napiši recept za »vednodobrovoljni« golaž. 

GUM Učenje pesmi − Pomladna 

Na spletu poslušaj pesem Pomladna      

https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4     

V zvezek za glasbeno umetnost prepiši besedilo, se pesmico nauči in jo zapoj skupaj s 

starši. 

POMLADNA 

Na polju rožice cveto, 

na drevju pa ptički pojo, 

z neba nam sveti sonček zlat, 

že prišla je k nam pomlad. 

 

Iz gozda sem pa znani glas 

naznanja, da prišla je v vas 

spet dobra, mila kukavica, 

                                                      srca moj‘ga ljubica. 

 

MAT 
 (2 uri) 

Pisno  množenje z večkratniki števila 10 

Oglej si primere na str. 42 in reši naloge do str. 46. 

Pri 1. nalogi na str. 43 bodi pozoren/na in zamenjaj vrstni red faktorjev! 

Boljši matematiki rešite še Zmorem tudi to. 
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PETEK, 9. 4. 2021 

 

NIT Snovi – ponavljanje 
V spletni učilnici te čaka PPT z vprašanji  in nalogami za ponavljanje. Ko prideš do 
konca, dobiš še namige za ustvarjanje. 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3657972 
 

TJA 4. a  
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 4, pouk na daljavo, 4. a-razred. 
 
4. b 
Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. 
 

MAT Preverimo, kaj smo se do sedaj naučili − SDZ str. 49, 50. 
 

DRU 
 

Potrebujemo različne dejavnosti − SDZ, str. 72.  
Spoznali smo, da imamo različne potrebe in želje. Pri tem poglavju boš spoznal/a 
dejavnosti, ki nam pomagajo zadovoljiti potrebe oziroma želje. 
Reši 1. in 2. nalogo na str. 72 in 3. nalogo na naslednji strani. 
 

NTE Uporabi poljubno odpadno embalažo in izdelaj robota. Razmisli, kako bi lahko robotu 
naredil/a gibljive dele. Spomni se na okostnjaka, ki si ga delal/a pri naravoslovju in 
tehniki. 
Na spodnji povezavi najdeš nekaj idej: 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=3658313 
 

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/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 

 

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