
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 30.3.2020 

MAT Preverim svoje znanje 
DZ str. 41, 42 

SLJ Zapis zgodbe ob nizu slik.  
S pomočjo priloženih slik zapiši zgodbo. (uvod, jedro in zaključek) Ne pozabi na naslov. Sličice poljubno razporedi. 

DRU Dejavnosti v domačem kraju 
Preberi v U str. 56, 57 in v zvezek zapiši katere dejavnosti potekajo v tvojem domačem kraju (Krtina) 

RU Družabne igre v krogu najbližjih. 

TOREK, 31.3.2020 

MAT Modre naloge DZ str. 43 
Besedilne naloge za brihtne glave pod tabelo, v zvezek zapiši samo račune in odgovore. (rešitve ti pošljem konec 
tedna) 

NIT Poskus z zrakom 
Izdelaj poskus, ki je povezan z zrakom. Zapiši pripomočke, poskus opiši in nariši v zvezek. Večkrat ga ponovi in zapiši 
tudi ugotovitve. Če nimaš idej, lahko obiščeš splet. 

DODATNI POUK Priprava na matematično tekmovanje Kenguru (tekmovanje je prestavljeno, datum še ni znan) 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

mailto:tjasa.vilar@gmail.com
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


SREDA, 1.4.2020 

MAT Množimo z večkratniki števila 10 
To smo že vadili v zvezek, malo polistaj nazaj in se spomni. Reši naloge v DZ str. 44, 45, 46 

SLJ Napiši pismo svojim sošolcem in mi ga pošlji po elektronski pošti, najbolje da natipkaš kar na računalnik. Pisma 
bom zbrala in jih poslala vsem tvojim sošolcem. Zapiši kako preživljaš dneve, kaj zanimivega se ti je zgodilo …  
Lahko dodaš tudi kakšno fotografijo. Pošlji mi ga do petka, 3.4.2020. 

DRU Prepis v zvezek, zapis opremi s slikovnim materialom, lahko tudi narišeš. 
 
DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti delimo na: 
- gospodarske – dajejo pridelke, izdelke in storitve, ustvarjajo dobiček, 
- negospodarske – skrbijo za delovanje države. 
 
Gospodarske dejavnosti: 
- kmetijstvo (poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo), 
- gozdarstvo, 
- rudarstvo, 
- obrt (manj izdelkov, več ročnega dela, običajno bolj kakovostno in dražje), 
- industrija (več izdelkov, več strojnega dela, običajno manj kakovostno in cenejše), 
- gradbeništvo, 
- storitvene dejavnosti (oskrba z vodo in elektriko, komunala, trgovina, turizem, promet, pošta, bančništvo, 
zavarovalništvo). 
 
Negospodarske dejavnosti:  
- izobraževanje, 
- zdravstvo, 
- policija, gasilci, vojska,  
- šport, 
- kultura (muzeji, knjižnice …),  
- državna uprava (občine, sodstvo, parlament, ministrstva …). 
 

ČETRTEK, 2.4.2020 

LUM Razgiban kip – pomladni mobile. 
Izdelaj razgiban kip, mobile, iz ptic in spomladanskih cvetlic. 
Oblike ptic nariši na kartonček (barvni papir, bel papir, ki ga sam pobarvaš),  izreži, lahko jim pritrdiš tudi krila, 
razkošen rep … Oblike cvetlic nariši na kartonček (barvni papir, bel papir, ki ga sam pobarvaš) in jih izreži. 
Na koncu oblike pritrdi na vrvice in jih obesi na palico. 



Primeri: 

 
 

NIT V zvezek zapiši: 
KRVOŽILJE 
Po celem našem telesu so speljane drobne cevčice – ŽILE.  
Po žilah se pretaka KRI, ki nosi:  
- po rdečih žilah – ODVODNICAH ali ARTERIJAH v vse celice po telesu: 
         - iz tankega črevesa hrano, 
        - iz pljuč kisik, 
- po modrih žilah – DOVODNICAH ali VENAH iz celic ven: 
         - nerabne snovi in vodo - izločamo, 
         - ogljikov dioksid v pljuča - izdihnemo. 
LASNICE ali kapilare so najtanjše žile. Vodijo v celice in iz celic. 
Kri po našem telesu poganja SRCE. Kri kroži po telesu, zato pravimo, da je naš KRVNI OBTOK SKLENJEN. Ko smo 
aktivni, je naš srčni utrip hitrejši. 
 

Na Radovednih5 si preberi, oglej fotografije in film: 
 

  
MAT Množimo z večkratniki števila 10 

DZ str. 47, 48 



SLJ Dan mladinske književnosti 
Izberi si poljubno mladinsko knjigo in tiho beri vsaj eno šolsko uro. 

PETEK, 3.4.2020 

SLJ Samostojna obravnava slovenske ljudske pravljice, Bogata in uboga sestra, B str. 92 
- trikrat glasno preberi pravljico 
- v zvezek za književnost po pravljici nariši strip (vsaj 6 sličic z besedilom) 

MAT Ponavljanje in utrjevanje 
Reši naloge pod tabelo, račune prepiši v zvezek in tokrat tudi besedilo nalog.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE  
 

1. 129 • 4                     138 • 5                    156 • 6                    35 • 20                154   3    
 

43 • 6                       28 • 30                     160 • 7                   208 • 3                  47 40 
 

2. Petkratnik števila 135 zmanjšaj za 216!  

3. Razliki števil 465 in 298 prištej zmnožek števil 157 in 3!  

4. Četrtina vrvice je dolga 55 cm. Koliko je dolga cela vrvica? 

5. Odrasla levinja potrebuje 5 kg mesa na dan. Koliko ga poje v  pol leta?  

6. Tovornjak porabi za 100 km poti 32 l bencina. Koliko litrov bencina porabi za 500 km dolgo pot?                                              

ZA BRIHTNE GLAVE   

1. Oče je star 42 let. Maja je 6-krat mlajša od očeta. Njen brat Andrej je dve leti starejši od nje. Mama je 4-krat starejša od sina. Koliko 

so stari posamezni člani družine?     

2. Neka družina si je za ozimnico kupila 240 kg krompirja, 90 kg jabolk, 10 kg fižola in 30 kg čebule. Koliko tehta vsa ozimnica skupaj?  

3. Šola je za malico kupila 180 lončkov navadnega jogurta in 40 lončkov manj sadnega jogurta. Koliko vseh jogurtov skupaj je šola 

kupila? 

4. Jani je danes prebral 64 strani knjige. Včeraj je prebral 13 strani več kot danes. Knjiga ima 183 strani. Koliko strani mora še prebrati.  

5. Ob cesti raste 6 dreves. Med seboj so oddaljena po 5 m. Koliko meri razdalja od prvega do zadnjega drevesa? (nariši si) 


