
Spoštovani starši! 
Na vaše elektronske naslove sem poslala pošto, ki je namenjena vam.  

Dragi učenci 4. A! 
Kako ste preživeli velikonočne praznike? Sonček nas je prijetno razvajal, tako da smo si lahko nabrali 

dovolj energije za nov delovni teden. Danes je v urniku manjša sprememba. Namesto slovenščine 

boste imeli šport. Lukca pa veselo beremo naprej.  

Lep teden vam želim, 

vaša učiteljica Mihaela 

Gradivo za torek, 14. 4. 2020. 

matematika Učb. str. 80, 81 (dodatna navodila spodaj) 

družba NASELJA (glej navodilo spodaj) 

likovna umetnost Trganka 
GLEJ NAVODILA SPODAJ 

šport Glej navodilo učiteljice Damjane 

Neobvezni izbirni 
predmet nemščina 

Glej navodila učitelja Jake 

Domače branje Lukec in njegov škorec 6. del 

                                                                                                        

MATEMATIKA Rešitve za četrtek, 9. 4. 2020 

1.                                                 2.  
 
 
 
 
       Mateja ni ves čas napredovala, saj je 

imela aprila najkrajše skoke. 

 
3.  naloga: Rekord: 35 dm (350 cm) 
350 cm – 3 cm = 347 cm      3470 mm – 48 mm = 3422 mm 
Žaba Reza je skočila 3422 mm. 
 

TOREK – UTRJEVANJE ZNANJA 

Učenci, danes boste pretvarjali merske enote za dolžino, prostornino in čas. Jutri boste nadaljevali s 

merjenjem mase - tehtanjem. 

1. Odprite učbenik za matematiko str. 80 in rešite nalogo 6 a in b stolpec. 

2. Odprite učbenik za matematiko str. 81 in rešite naloge 7, 8 in 9. 

*Dodatne naloge: besedilne naloge na strani 80/ 1,2,3,4,in 5. 

30 mm 140 mm 5 cm 4 mm 

 80 mm 200 mm 8 cm 2 mm 

620 mm 53 cm 20 cm 6 mm 

500 mm 680 cm 20 m 6 dm 
90 cm 300 dm  

480 m 73 m 

4000 m 5004 m 

maj 

5 m 8 dm 9 cm 

51 dm 2 cm 

5580 mm 



DRUŽBA: Naselja v domači pokrajini 

 
Učenci, v zadnjih tednih ste pri družbi spoznali naravne značilnost domače pokrajine. Od 

danes naprej pa bomo spoznavali družbene značilnosti domače pokrajine.  

Kaj pa je to?  

To je vse tisto, kar spreminja človek. Sem sodijo prebivalci, naselja, gospodarske dejavnosti, 

obrti,… 

Iz naslova ste ugotovili, da boste danes spoznali naselja v domači pokrajini. 

 

V naseljih bivamo in opravljamo razne dejavnosti (bivamo, delamo, preživljamo prosti čas). 

Naselja najpogosteje delimo na mestna in podeželska naselja. 

 

  

 

 

 

 

 

Oglejte si različna naselja in med njimi poiščite vsaj eno razliko. Bodite pozorni na razporeditev hiš, 

različnih bivalnih stavb in gospodarskih poslopij. 

 

 OBCESTNA  VAS                                             GRUČASTA   VAS                                   RAZLOŽENA   VAS 

           

MANJŠI ZASELEK- do 12 hiš                              MESTO                                              VELEMESTO   

                                                                                                                                    nad milijon  prebivalcev 



 NALOGA 

Primerjajte podeželsko in mestno naselje, primerjave zapišite v zvezek za družbo. Ne 
pozabite naslov: 

Naselja v domači pokrajini 
  

  

  

Podeželsko naselje 

 

  

Mestno naselje 

 

Velikost naselja  

 

  

Stavbe 

 

  

Število prebivalcev 

 

  

Promet 

 

  

Podjetja 

 

  

Trgovine 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST: trganka 

Kaj nastane, kadar barvne ploskve lepimo na podlago?  

Kadar barvne ploskve lepimo na podlago, oblikujemo sliko na poseben način – naredimo 

lepljenko. Pri tem uporabimo različne materiale. Trganka pravimo lepljenki, kadar trgamo in 

lomimo materiale, kakršni so: papir, karton, lepenka, folija, naravni materiali – listje, trave. 

Kadar material režemo s škarjami ali z noži, pravimo lepljenki rezanka. Režemo lahko papir, 

karton, usnje, tekstil, polivinil, mehkejše folije, tanke pločevine. 

Iz prebranega besedila ste ugotovili, da boste izdelovali trganko. Vem, da tehniko že poznate, 

ampak malo ste osvežili spomin. 

Naloga: Izdelali boste trganko - velikonočno jajce.  

PRIPOMOČKI, MATERIALI: bel list, lepilo, časopisni papir, barvni papir, reklame, revije,… 

Opis postopka: 

- Na bel list A4 format – velikost velikega zvezka, s svinčnikom narišite jajce  in si 
razporedite, kako boste zapolnili prostor in ga izrežite. 

- Natrgajte koščke barvnega papirja in jih nalepite na površino lista, da v celoti 
zapolnite velikonočno jajce. Pazite, da ste natančni pri lepljenju, uporabljajte različne 
barvne liste, natančno zapolnite prostor, naj ne ostane bele podlage. 

   

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

 

Po prazničnih dneh, z veliko dobrotami, se bo prileglo tudi nekaj gibanja, kajne? Danes boste 

imeli za nalogo praktične vaje, pred vadbo pa si pripravite primerno športno oblačilo, eno 

podlogo ali brisačo. Ne pozabite na pijačo. 

 

Naredite raztezne vaje, ki jih vidite na POSNETKU. To so vaje joge, ki jih lahko delate skupaj v 

družini, da boste vsi ohranili nekaj gibljivosti in dobrega počutja. 

 

Nadaljujte z dinamičnimi vajami: 

- visoki skiping 30 sekund, 

- poskoki čez kolebnico 30 sekund (lahko delaš poskoke brez vrvi), 

- poskoki z zasuki bokov 30 sek, 

- poskoki v širok počep in nazaj v stojo sonožno 30 sek, 

- vojaške sklece 30 sekund, 

- trebušnjaki s pokrčenimi nogami 30 sek, 

- sklece na kolenih 30 sek. 

Med vsako vajo si vzemi 10 sekund odmora. Ta sklop 7 vaj še enkrat ponovi. 

 

Zgornje naloge lahko dopolnite ali pa zamenjate z nalogami iz naslednjega VIDEOPOSNETKA. 

Te boste  delali ob glasbi. Vaje že poznate.   

Seveda pa je gibanje na prostem vedno dobrodošlo. Uspešno vadbo! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4pKly2JojMw
https://www.youtube.com/watch?v=o0nCfo9Akrw


NEMŠČINA 

Hallo! Upam, da ste preživeli lep praznični vikend in še zlasti uživali v dela prostem 

ponedeljku   

Rešitve: možne so različne rešitve (če jim znamo utemeljiti). Jaz pa predlagam sledeče: 

die Katze : ungefährlich, klein, leicht  der Hund: weiβ, schwer, schnell, orange (morda 

bi raje napisali braun = rjav)  der Vogel: klein, leicht, kurz, schnell, orange, grau, 

 der Elefant: groβ, dick, schwer, langsam, grau  das Huhn: rot, orange, leicht, 

ungefährlich der Papagei: (gelb, rot, weiβ, schnell, dünn, leicht…jaz bi dodal še besedo laut 

 

Danes za vas še 6 novih živali. Tokrat ne ponujam nobenega pridevnika (besed za opis), saj 

imaš teh besed že kar nekaj napisanih v zvezku. Za vsako izmed živali spodaj torej poišči po 

štiri besede, s katerimi bi jo opisal/a. Vse skupaj zapiši v zvezek. 

Na povezavi https://vocaroo.com/5rp0hoVKPM9 poslušaj in ponovi izgovorjavo vseh 12 

živalih (od prejšnjič in danes)  

die Kuh der Goldfisch  das Pferd 

   

der Frosch die Maus der Löwe 

   

 

Tschüss! 

https://vocaroo.com/5rp0hoVKPM9


DOMAČE BRANJE – 8. del 

 



OPOMBA: stran 43 je v knjigi slika  



 



 



 


