
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 18.5.2020 

MAT 
 

Deljenje z večkratniki št. 10, poglej posnetek razlage, ki so jo starši prejeli preko e-pošte.  
Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Naredi tudi preizkuse. (ob 11.00 jih bomo pregledali, bodi pripravljen)       
 

6960 : 30 = 8260 : 20 = 980 : 70 = 4840 : 40 = 

1300 : 50 = 2250 : 30 = 4800 : 60 = 4260 : 20 = 
 

DRU Urejanje skupnega življenja, preberi U str. 58, 89                                                                                              
V zvezek zapiši naslov in prepiši povzetek. Nato odgovori na vprašanja: 

 
GUM ZOOM ob 11.00, potrebuješ GUM in MAT-pregledali bomo račune v zvezku 

Skupaj bomo vadili solmizacijo.  
Kdor se ne bo uspel udeležiti srečanja naj sam zapiše solmizacijske zloge pod pesmi na str. 16 in se jih uči peti.  
(pojemo solmizacijske zloge, ne besedila) 

TOREK, 19.5.2020 

MAT DZ str. 74, 75, 76 

NIT 
 

Delo na Radovednih 5. 
Pod poglavjem: V različnih okoljih so različna živa bitja si preberi in poglej filme: 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tjasa.vilar@gmail.com


DODATNI POUK Priloga 1 

SREDA, 20.5.2020 

MAT DZ str. 77                                                                                                                                                (pošlji rešitve besedilnih nalog) 

SLJ Doživljajski spis, navodila v prilogi 2                                                                                                             

GUM Vadi solmizacijo za ocenjevanje – DZ str. 16.  

ČETRTEK, 21.5.2020 

LUM Grafiti                                                                                                                                                                             (pošlji fotografijo) 
Ali veš, da obstaja stena na katero je dovoljeno risati grafite? Poglej si:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=szBWXPKU6Sg 
 

Kot si lahko ugotovil, je grafit lahko v obliki besede ali slike. 
S pomočjo posnetka: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t3bCIuyingo  
 

izdelaj svoj grafit – seveda na papir. Lahko napišeš svoje ime ali kakšno drugo 
besedo. Prižgi si glasbo, ki ti je všeč in začni s sproščujočim ustvarjanjem svojega 
grafita. 

NIT Poglej si na Radovednih 5 poglavje V kraljestvu gliv, nato zapiši v zvezek: 
Kraljestvo gliv 
 

Glive si, za razliko od rastlin, hrane ne proizvajajo same, ker niso zmožne 

FOTOSINTEZE.  
 

Nekatere vrste gliv: 

- glivice (živijo na človeški koži), 

- kvasovke (v kruhu in pivu), 

- plesni (gnitje hrane), 

- zajedavke (na trti), 

- gobe. 

SLJ Doživljajski spis, navodila v prilogi 2                                                                                                                         (pošlji v pregled) 

DOP ZOOM ob 11.00 
Dopolnilni pouk bo namenjen pisnemu deljenju – vabljeni učenci. 
Kdor ima težave in ne bo dobil vabila, naj mi piše, da mu pošljem povezavo.   

PETEK, 22.5.2020 

SLJ Ognjemet za Janija, B str. 36, 37, 37                                                                                                                         (pošlji v pregled) 
Preberi zgodbo.  
Na str. 39 si izberi osem vprašanj. Prepiši jih v zvezek za književnost in nanje odgovori. 

MAT Preverim svoje znanje, DZ str. 78, 79 
 

https://www.youtube.com/watch?v=szBWXPKU6Sg
https://www.youtube.com/watch?v=t3bCIuyingo

