
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 20.4.2020 

MAT Poglej posnetek razlage: deljenje – nadaljevanje. 
Nato prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Naredi tudi preizkuse. (pošlji v pregled) 
 

804 : 6 = 743 : 6 = 954 : 9 = 615 : 4 = 

976 : 3 = 410 : 2 = 940 : 5 = 938 : 7 = 
 

SLJ UL – ponovitev velike začetnice (priloga 1) 

DRU Orientacija na zemljevidu. Na zemljevidu Slovenije poišči: 
 

MESTA REKE GORE JEZERA 
LJUBLJANA 
MARIBOR 
PTUJ 
CELJE 
KOPER 
VELENJE 
MURSKA SOBOTA 
NOVO MESTO 
JESENICE 
DOMŽALE 
KAMNIK 
KRANJ 
MORAVČE 
LUKOVICA 

SAVA 
SAVINJA 
DRAVA 
MURA 
KRKA 
KOLPA 
SOČA 
KAMNIŠKA BISTRCA 
 

TRIGLAV 
STORŽIČ 
GRINTAVEC 
 

BOHINJSKO JEZERO 
BLEJSKO JEZERO 
CERKNIŠKO JEZERO 

 
Vsak dan si vzemi 15 minut časa in išči mesta, kraje, reke, gore..., tako, da se boš po enem tednu na zemljevidu Slovenije 
dobro orientiral. 

RU Pokliči sošolca ali sošolko. Druži se preko telefona. Imaš dober argument, da je to naročila učiteljica  

TOREK, 21.4.2020 

MAT Pisno deljenje 
DZ str. 64, 65 

mailto:tjasa.vilar@gmail.com


NIT Izdelaj igro: NOTRANJI ORGANI. (pošlji mi fotografijo tvoje igre) 
Na odpadni karton (dno/pokrov od škatle za čevlje ...) nariši silhueto človeka 
V okolici doma poišči svetlejše ploščate kamne in nanje nariši: možgane, sapnik, dve pljučni krili(levo in desno), srce, ledvice 
(dve), želodec, tanko in debelo črevo, jetra. Če res ne najdeš kamnov, lahko notranje organe narišeš tudi na karton. 
Pomagaš si lahko z U/47. Pozoren moraš biti na velikost organov (npr. ledvice so manjše od jeter).  
 

DOD - MAT Priprava na matematično tekmovanje Kenguru 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 
 

SREDA, 22.4.2020 

MAT Pisno deljenje 
DZ str. 66  

SLJ Danes praznujemo dan Zemlje. V zvezek zapiši povedi, v katerih boš uporabil spodnje besede. Za vsako besedo zapiši svojo 
poved.  (pošlji v pregled) 
 

TOVARNE PLASTENKA    PODTALNICA     ONESNAŽEVANJE     
EKOLOGIJA      DREVESA    SMETNJAK ZEMLJA         
RECIKLIRANJE ODPADKI VODA  ZRAK 

DRU Na Radovednih 5, pod Družba – interaktivno gradivo, si preberi vsebine, ki so vezane na današnji dan. Poglej si tudi posnetek. 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


GUM Ponavljanje in utrjevanje. (ljudska glasba, glasbila in plesi) 

ČETRTEK, 23.4.2020 

LUM Fotografija (priloga 2) 

NIT RAZLIČNI, A PODOBNI 
V učbeniku si preberi str. 58, 59 in 60. 
V zvezek zapiši naslov in prepiši povzetek. (besedilo v zelenem pravokotniku na str. 60) 

MAT Poglej posnetek razlage: deljenje – zadnji del. 
Nato prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Naredi tudi preizkuse. (pošlji v pregled) 
 

204 : 4 = 444 : 9 = 254 : 7 = 310 : 4 = 

118 : 5 = 219 : 3 = 226 : 8 = 555 : 3 = 
 

SLJ Danes praznujemo svetovni dan knjige. Izberi si knjigo iz domače knjižnice in tiho beri vsaj eno šolsko uro. 

PETEK, 24.4.2020 

SLJ Preberi strip V vesolje. (berilo str. 126, 127) 
Ustno odgovori na vprašanja pod stripom.  

MAT DZ str. 67 + besedilne naloge pod tabelo 

DRU V zvezek zapiši naslov – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU, PRVI MAJ 
Pomagaj si z učbenikom in spletom, ter opiši praznika, šege in navade, ki so se ohranile ob praznovanju. Kako ta praznik 
praznujejo v drugih država? Razišči. 
Opisu dodaj slikovni material in uporabi barve, da bo zapis pregleden. 

DOP -MAT Vaje deljenja (DN) te čakajo v spletni vadnici Moja matematika. (pred reševanjem ponovi postopek s pomočjo posnetkov) 
V primeru, da imaš z deljenjem velike težave me pokliči. 

 

BESEDILNE NALOGE (PETEK, 24.4.2020) 

1. Količnik števil 322 in 7 povečaj za vsoto števil 234 in 132. 

2. Seštej četrtino od 344 in tretjino od 768. 

3. Janez je imel 470 evrov. Petino denarja je porabil. Koliko denarja še ima? 

4. V trgovini so imeli 256 kg kruha. Prodali so ga četrtino. Koliko kruha še imajo? 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pred teboj so prvomajske počitnice. Izkoristi jih za počitek in preživljanje prostega časa na prostem. 

Kljub počitnicam, pa lahko v spletni vadnici Moja matematika utrjuješ deljenje. Saj veš, vaja dela mojstra!  

Sedenje pred televizijo in računalnikom pa naj vsaj kakšen dan zamenja prijateljica knjiga. 


