
POZDRAVLJENI UČENCI 4. A! 
 
Kako hitro minevajo dnevi. Pa smo že v novem delovnem tednu. Veselim se, da se bomo 
znova videvali po Skypu. Danes sta uri enaki kot v petek. Dečki ob 11.00, deklice 12.00. Do 
takrat naredite matematiko, da bomo skupaj utrjevali. Poglejte Skype, tam vas čaka 
PowerPoint z razlago pisnega deljenja.  
 
Naj bo teden, ki ga začenjamo, prijeten. Lepo vas pozdravljam, 

učiteljica Mihaela 

 

Delovno gradivo za ponedeljek, 18. 5. 2020. 

slovenščina Predstavitev lutk in lutkovne igre 
matematika Pisno deljenje 

Glej razlago spodaj in PowerPoint na Skypu 

Glasbena umetnost Izštevanka, oznake za glasnost 
Glej razlago spodaj 

šport Glej navodilo učiteljice Damjane 

 

SLOVENŠČINA 

Danes boste predstavili izdelke, ki ste jih naredili prejšnji ponedeljek v sklopu kulturnega 

dne. Pripravite jih za čas video klica. 

 

 

MATEMATIKA 

Danes začenjamo s pisnim deljenjem. Poglejte najprej posnetke na PowerPointu, ki sem vam 

ga poslala po Skypu. Poslušajte jih večkrat. Nato prepišite v zvezek spodnjo snov (razlago 

deljenja), ki je napisana v okvirčkih. In seveda rešite nekaj primerov sami. Med poukom 

matematike, ki ga bomo izvedli po Skypu, bo vsak izmed vas ustno rešil svoj primer pisnega 

deljenja. 



PISNO DELJENJE 

 

POSTOPEK RAČUNANJA (ne prepisujte) 

1. Najprej delimo desetice: 6 : 3 = 2. Rezultat zapišemo za enačaj. 

Računamo v obratni smeri: 2 · 3 = 6. Od 6 do 6 mi ostane 0.  

Ostanek napišem pod desetico. 

2. Pripišem enice. 

3. Zdaj delim enice: 9 : 3 = 3. Vpišem rezultat za enačaj.  

Izračunam v obratni smeri: 3 · 3 = 9. Od 9 do 9 mi ostane 0.  

Ostanek napišem pod enico. 

4. Ker nimam več števil za deliti, k ničli napišem ost. 

5. Naredim preizkus s pisnim množenjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zdaj se preizkusite v računanju sami.  

Izračunajte naslednje račune (prosojnica 4). Ne pozabite na preizkuse. 

93 : 3 =              48 : 2 =                      66 : 3 = 

286 : 2 =            880 : 4 =                    936 : 3 = 

 



GLASBENA UMETNOST Oznake za glasnost 

Danes boste spoznali oznake za glasnost v glasbi. Najprej si oglejte oznake za glasnost 

(dinamika). Tabelo prepišite v zvezek za glasbo. 

Slovenski izraz Originalen izraz Kratica 

glasno forte f 

srednje glasno mezzoforte mf 

tiho piano p 

zelo glasno fortissimo ff 

 

Večkrat dobro preberite spodnje besedilo otroške šaljivke z naslovom KIN KAJ KU. Besede v 

pesmi nimajo pomena. Besedilo preberite čim hitreje. Pri branju šaljivke upoštevajte oznake 

za glasnost in znak za ponavljanje. 

 

 

 

 



ŠPORT  

 

Danes še vadimo mete. Pred vadbo si pripravi rekvizit in poišči primeren prostor. 

Najprej seveda začnem z ogrevanjem:  

- naredi nizki skiping 30 sekund,  

- visoki skiping 30 sekund,  

- škarjice 30 sekund,  

- hopsanje 30 sekund, 

- raztezne vaje za roke, trup in noge, 

- naredi 10 sklec, trebušnjakov in sonožnih poskokov, 

- 3 nizke štarte in 3 visoke štarte (po štartu teci kratko razdaljo). 

 

Kako vam je šel met žogice ali žvižgača prejšnjo uro? Danes ponovite nekaj metov ali 

z enim ali z drugim rekvizitom, lahko tudi z obema. Če pa nimaš nič od tega, pa naredi 

papirnato žogico. Ali je šlo kaj bolje kot prvič? 

Običajno mečemo z boljšo roko, večinoma je to desna roka. Toda danes poskusimo 

še s slabšo roko. Naredi še z drugo roko 10 metov. Ali je kakšna razlika? V dolžini, 

smeri, natančnosti? 

Posnemi dva meta z boljšo roko in mi pošlji posnetek. Enkrat vrzi z mesta, drugič 

vrzi po zaletu. Ti sporočim, kako ti je šlo. 

 

Niste še vsi vrnili odgovorov za športni program Krpan. Navodila so bila podana v 

petek, 15. 5. 2020. Odgovorite čim prej. 

 


