
Dragi učenci 4. A! 
 

Danes začenjamo z ustnim ocenjevanjem znanja. Držite se dogovorjenih ur, da bomo vse lahko izpeljali 

brez težav in v zastavljenih časovnih okvirjih. Ker bo naslednja dva tedna poudarek na pridobivanju ocen, 

bo tudi dnevno manj učne snovi. Želim vam lep dan, 

učiteljica Mihaela 

 

Delovno gradivo za sredo, 6. 5. 2020 

dopolnilni pouk https://kveez.com/si/matematika/3-razred/veckratniki/#startq 

matematika  Matematični problemi 
DZ 2. del str. 76, 77 (naloge 10 NE rešujte) 

slovenščina DZ 2. del str. 63, 64, 65 

naravoslovje in tehnika Herbarij 

angleščina  Glej navodilo učiteljice Mojce 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

      

 

DOPOLNILNI POUK 

Utrdite svoje znanje poštevanke in deljenje s pomočjo nalog na spletu. 

 

MATEMATIKA 

Danes boste reševali besedilne naloge imenovane matematični problemi. Strategija reševanja je poljubna. 

Lahko delate račune na »koliko« ali pa se lotite nalog z obratnimi računskimi operacijami. Pogosto nam pri 

iskanju rešitve pride prav dobra skica, ki nam kar sama po sebi ponudi pot do rešitve. 

Rešite vse naloge na strani 76, na strani 77 pa le naloge 7, 8, in 9. 

 

SLOVENŠČINA 

Ste bili uspešni pri sporazumevanju brez besed?  

Prejela sem celo vidoposnetek enega učenca, v katerih je svoje ime predstavil z rokami.  

Danes nadaljujejo s piktogrami. Eno stran v DZ bomo preskočili.  

Pri nalogi 12 (na strani 63) na vprašanja odgovorite le ustno.  

 

 

https://kveez.com/si/matematika/3-razred/veckratniki/#startq


 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Današnjo uro namenite izdelavi herbarija. Ste že nabrali vseh potrebnih 20 rastlin? Ne pozabite, vsaj 10 jih 

mora imeti tudi korenino. Še posebej pomembno pa je, da časopisni papir, v katerem hranite rastline, ves 

čas menjujete. 

 

Danes vam posredujem navodilo, kako določite ime rastlinam, ki ste jih nabrali. 

Pri določanju strokovnega imena rastline si pomagajte s spletom ali pa s knjigami, ki jim rečemo 

RASTLINSKI KLJUČ. V rastlinskem ključu so podrobno predstavljene rastline. Običajno so razporejene po 

barvi cvetov. Vem, da je sedaj težje dostopati do knjig, saj je šolska knjižnica zaprta, zato se osredotočite 

predvsem na splet.  

 

Seveda pa ne pozabite na utrjevanje znanja o človeškem telesu. V petek bo potekalo ustno ocenjevanje. 

 

 

ANGLEŠČINA 

Hello, dear pupils. How are you today? 

 

1. Za začetek na glas povej odgovor. What day is it today? It's_______________. 

 

2. Zdaj pa odpri zvezek in napiši naslov Schoolwork. Danes boš samostojno rešil/a kviz v zvezi z 

zapisom hrane.  Natančno sledi navodilom v testu in ne končaj, dokler na zagledaš napisa WELL 

DONE, čeprav se ti bo zazdelo, da je že konec, ni še. Besede izgovarjaj na glas in jih sproti zapisuj v 

zvezek. Na koncu jih preberi in preveri, če si jih pravilno zapisal. Po končani nalogi, mi sporoči, kako 

ti je šlo.  

 

Namig:  Nova beseda noodles- rezanci,testenina upoštevam tudi spaghetti 

 

Klikni na povezavo in reši nalogo. 
https://www.youtube.com/watch?v=H50mxGwRDJM&list=PL3CjDbRhdGxEgVeSiw6mMiVoK6mD2geHx&index=12 

3. Besede, ki si jih zapisal/a napačno, še enkrat napiši. To pomeni, da napišeš popravo. 

 

4. Poslušaj in zapoj pesmico Do you like spaghetti? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i90w52ZtioQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H50mxGwRDJM&list=PL3CjDbRhdGxEgVeSiw6mMiVoK6mD2geHx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=i90w52ZtioQ


 

ŠPORT 

Kako vam je šla orientacija?  Še niste uspeli narediti? Danes še pripravite in naredite družinsko 

tekmovanje v orientiranju in izvajanju nalog. 

Kdor pa je že opravil, mi pošljite kratek opis, kaj ste naredili, katere vaje ste izbrali, kdo je sodeloval, 

ali ste tekmovali… 

 

Spodaj boste našli kompleks vaj, ki jih poskusite narediti enkrat na dan, danes in v četrtek. Vsako 

vajo izvajajte 20 sekund. Kdor želi, lahko vajo izvaja 25 ali 30 sekund. 

 

 


