
Pozdravljeni, 

učenci 4. razreda naj v 2. tednu izobraževanja na daljavo utrjujejo in spoznavajo naslednje 

učne vsebine … 

 

Za kakršnekoli dodatne informacije sva učiteljici dosegljivi preko e-pošte: 

- razredničarka 4. a: Barbara Zabukovec Blaž (barbara.zabukovec.blaz@os-dob.si). 

- razredničarka 4. b: Barbara Vidmar (4.b.dob2020@gmail.com). 
 

NOVOST! Poleg nalog pri posameznih predmetih so zraven zapisni datumi, do katerega naj učenci 

svoje izdelke/naloge slikajo oz. skenirajo in jih pošljejo učiteljici preko e-pošte v pregled. 

 

RAZPORED: 

 PON, 23. 3. 2020: / 

 TOR, 24. 3. 2020: MAT (Množimo s 100) 

 SRE, 25. 3. 2020: SLJ (UL – lj, nj); MAT (Delimo s 100); LUM (voščilnica) 

 ČET, 26. 3. 2020: SLJ (naloga in strip); DRU (UL) 

 PET, 27. 3. 2020: MAT (Modre naloge); NIT (UL – Raziskujem) 

 

Učiteljici bova naloge pregledali in posredovali povratne informacije. 

 

 

Predmet Učne enote Opombe 

SLO 

Besede z lj in nj 

 Preberi: U/34, 35. 

 Zapis v zvezek 

 Reši vaje na UL (fotografiraj in oddaj v 

pregled do srede, 25. 3. 2020) 
 

Proza: Pastirček (slovenska ljudska, M. 

Schmidt); Prazne želje (hrvaška ljudska) 

 Preberi zgodbo v berilu na str. 

94, 95. 

 Zapis v zvezek in reši nalogi (svoj 

izdelek fotografiraj do četrtka, 26. 3. 2020) 
 

MAT 

Množimo s 100 

 Zapis v zvezek 

 Reši naloge v DU/8, 9 (fotografiraj in 

oddaj v pregled do torka, 24. 3. 2020) 
 

Delimo s 100 

 Zapis v zvezek 

 Reši naloge v DU/10, 11, 12 
(fotografiraj in oddaj v pregled do srede, 25. 

3. 2020) 
 

Modre naloge 

 Reši naloge v DU/13, 14 (če želiš 

tudi str.15) (fotografiraj in oddaj v 

pregled do petka, 27. 3. 2020) 
 

DRU 
Domači kraj na letalskih fotografijah in 

načrtih 

 Reši UL. (fotografiraj in oddaj v pregled 

do cetrtka, 26. 3. 2020) 
  

 

NIT 

Od elektrarne do vtičnice 

 Reši naloge na UL – RAZISKUJEM. 
(fotografiraj in oddaj v pregled do petka, 

27. 3. 2020) 
 



LUM 

Izdelava voščilnice 

 Izdelaj voščilnico za starše in 

vanjo napiši kaj lepega. Veselim 

se vaših idej. Izdelke fotografirajte in jih 

pošljite v sredo, 25. 3. 2020. 

 

ŠPO 

Poskoki s kolebnico (sonožni, v teku) 

 

Vadi poskoke s kolebnico.  

 Sonožno (lahko z vmesnimi 

poskoli ali brez). 

 Poskoki v teku (lahko tek na 

mestu ali po prostoru). 

 

GUM Moje reciklirano glasbilo 

 

Utrjevanje pesmi Fse kaj lazi po ten 

sveti in Marko skače (na pamet) 

  

Moj očka ima konjička dva  

 

Zapis violinskega ključa 

 UL – navodila 

RU 

Prosti čas 

 Priročnik Iluzije (Hiša eksperimentov je 

pripravila priročnik z iluzijami, ki jih otroci 

lahko naredite sami doma. Tudi tako lahko 

kvalitetno preživljamo svoj prosti čas. Veliko 

ustvarjalnih trenutkov vam želim.) 

 


