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Gradivo za četrtek, 9. 4. 2020 

Vaša učiteljica Mihaela 

glasbena umetnost Filmska glasba - Kekec 

slovenščina DZ 2. del str. 58 
 

matematika Utrjevanje znanja – merjenje dolžine 

angleščina Glej navodilo učiteljice Mojce 

družba Domača občina praznuje 

Neobvezni izbirni 
predmet šport 

Glej navodila učiteljice Damjane 

Domače branje Lukec in njegov škorec – 8. del 

                                                                                                        

Glasbena umetnost – FILMSKA GLASBA 

V prejšnjih tednih ste spoznali opero in balet. Zdaj pa je čas za filmsko glasbo. 

Katere slovenske mladinske filme ste si že ogledali? 

Najbrž poznate tudi kakšno pesem, ki jo v tem filmu pojejo. 

Jaz najprej pomislim na filma o Kekcu in Bedancu ter o Kekcu in Pehti.  Pa seveda na Kekčevo in 

Mojčino pesem. 

Poslušajte jih: 

https://www.youtube.com/watch?v=3e_0H9ztaBU 

https://www.youtube.com/watch?v=2pbeAV1hRBs 

https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM 

https://www.youtube.com/watch?v=Br-5i-xN89Q 

 

V zvezek napišite 

FILMSKA GLASBA 

Filmska glasba je namenjena glasbenemu opisovanju dogajanja. Z zvočnimi učinki 

podkrepimo posamezne trenutne vtise: veselje, srečo, napetost… 

 

Naslednji teden pa bo že čas za učenje novih pesmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=3e_0H9ztaBU
https://www.youtube.com/watch?v=2pbeAV1hRBs
https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM
https://www.youtube.com/watch?v=Br-5i-xN89Q


MATEMATIKA - DOLŽINSKE ENOTE 

 
1. Pretvori. 

3 cm = ____ mm 

8 cm = ____ mm 

62 cm = _____ mm 

50 cm = _____ mm 

9 dm = ____ cm 

48 m =____ dm 

4 km = _____ m 

 
 
2. Mateja trenira atletiko. Njena najljubša disciplina je skok v daljino. Letos je trener beležil 

njene najboljše rezultate za prvih 5 mesecev in jih zapisal v preglednico.  

 

 

 

1. V katerem mesecu je skočila najdlje? _____________________________ 

2. Koliko m, dm in cm je meril njen najdaljši skok? ____________________ 

3. Koliko dm in cm je meril njen najkrajši skok? _______________________ 

4. Koliko mm je meril njen najdaljši februarski skok? ___________________ 

5. Ali je Mateja ves čas napredovala?  Pojasni odgovor. 

_____________________________________________                                         

 
DODATNA NALOGA: 

Žaba Reza je rekla: Če bi skočila 48 mm dlje, kot sem skočila, bi bil moj skok le za 3 cm krajši 

od žabjega rekorda naše vasi Žabnice. Rekord Žabnice je natanko 35 dm. 

Koliko mm je skočila Reza? 

 

 

54 mm = ___ cm ___ mm 

82 mm = ___ cm ___ mm 

206 mm = ___ cm ___ mm 

206 dm = ___ m ___ dm 

14 cm = _____ mm 

20 cm = _____ mm 

530 mm = ____ cm 

6800 mm = ____ cm 

30 m = ____ dm 

730 dm = ____ m 

5 km 4 m = _____ m 
 

mesec jan feb  mar apr maj 

rezultat 

[cm] 
542 558 576 512 589 



MERIMO ČAS -  rešitve nalog za sredo, 8. 4. 2020 

1.  

 

 

2.  

 

3. a) Metka mora spat ob 21.00 uri       b) Zbudi se ob 6.45 uri. 

    c) 1h = 4 km   3 h ∙ 4 km = 12 km     V soboto so prehodili 12 km. 

        2h ∙ 4 km = 8 km      30 min = 2km        8km + 2km = 10 k   V nedeljo so prehodili 10 km. 

 

DRUŽBA  

7. april – OBČINSKI PAZNIK MESTNE OBČINE NOVO MESTO 

7. aprila 1365  so bile Novemu mestu podeljene mestne pravice v 
pisani obliki s posebno listino, ki so jo imenovali ustavno pismo. 

Rudolf je mestu dal ime po svojem lastnem 
imenu Rudolfswerth (Rudolfovo pristanišče). 

Ob ustanovitvi Novega mesta je bila meščanom zagotovljena 
osebna svoboda, mestna samouprava, lastni in voljeni sodniki, 
pravica do trgovanja in sejmov. Stoletje in pol je mesto cvetelo in 
postalo najpomembnejše med kraji na Kranjskem. 

 

Rudolf IV. Habsburški, ustanovitelj Novega mesta 

Kaj je bilo torej v torek? »Rojstni dan« našega kraja in to že kar 

655.  

In temu v čast si danes oglejte naslednji videoposnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6XN9LF5J6E 

In še Novo mesto iz zraka: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDZ4zZGbB1U 

Ponovite: 

Kdo je ustanovil Novo mesto? Kdaj? Kako se je mesto imenovalo ob ustanovitvi? 

 

180 s              1 min 32 s       3 h                         

480 s             2 min 0 s         240 min 
600 s          85 s 100 min 

5.00 10.00 8.20 7.35 

17.00 22.00 20.20 19.35 

https://sl.wikipedia.org/wiki/7._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/1365
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sodnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sejem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska
https://www.youtube.com/watch?v=R6XN9LF5J6E
https://www.youtube.com/watch?v=YDZ4zZGbB1U


ANGLEŠČINA 

       Hello, fourth class. How are you today? 

1. Ali si našel/našla vse besede v besednem kvadratu? Preglej nalogo s pomočjo rešitev. 

Rešitve: vodoravno- tomato, corn, potato, pear, peach, peas, strawbery navpično- 

onion, carrot, apple, orange, banana 

 

2. Odpri učbenik na strani 53 in  zvezek ter napiši naslov Schoolwork in prepiši povedi 

iz 1. naloge. Ob vsaki povedi zapiši YES, če trditev glede na sličico drži in NO, če trditev 

ne drži. 

 

3. SB 53/2 V zvezek nariši košaro in v njej pet različnih vrst hrane različnih količin. V 

zvezek zapiši 5 povedi. Glej primer v učbeniku na strani 53, naloga 2. Povedi vedno 

začni z I've got… 

 

4. Zdaj pa odpri delovni zvezek na strani 53 in reši 1. in 2. nalogo. Pomagam ti s 

slovenskimi navodili. 

WB 53/1 - Obkroži jedilnik, ki ti je bolj všeč. 

WB 53/2 – Številke povedi zapiši k ustreznim sličicam. Povedi  preberi na glas.  

 

5. Sledi naloga, ki jo boš opravljal/a pet dni. V zvezek napiši naslov in nariši tabelo. Naj 

ne bo premajhna, da boš lahko vpisoval/a besede in da bo pregledna. 

                                          My fruit and vegetable diary 

                                     ( Moj sadno-zelenjavni dnevnik) 

 

 Day 1 Day 2 Day 3          Day 4 Day   5 

fruit       

vegetables      

 

V tabelo dnevno vpisuj sadje in zelenjavo, ki si ga/jo pojedel. Potem pa mi tabelo - dnevnik 

pošlji na moj elektronski naslov. Dobre sadno-zelenjavne dni ti želim. 

 

 

 

 

 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

Danes izvajaj dejavnosti na svežem zraku:  

- pojdi na sprehod 15 minut, 

- naredi raztezne vaje za telo, 

- naredi šolo teka – atletske poskoke: vsako vajo delaj 30 sekund, 

- naredi vaje za moč: sklece ob steni 15x (stopi en dolg  korak stran od stene in se 

spusti v oporo na steno), široki počepi s poskokom 10x, trebušnjaki z dvignjenimi 

nogami 15x,  

- naredi skok v daljino z mesta 5x, 

- naredi hojo po štirih vzvratno in naprej  (vztrajaj v tem položaju 20 sekund), ponovi 

4x, 

- naredi žabje poskoke 10x, ponovi 3 x. 

Po vadbi naredi še raztezanje vseh mišičnih skupin.  

 

  



DOMAČE BRANJE (8. del) 

Opomba: stran 35 je fotografija! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 


