
4. teden izobraževanja na daljavo (6.4. – 10.4.2020) 
 

Pozdravljeni, 

učenci 4. razreda naj v tem tednu utrjujejo in spoznavajo naslednje učne vsebine … 

 

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

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

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

Predmet Učne enote Opombe 

SLO 

Pišemo – opis poklica: 

METEOROLOG 

 

 Večkrat preberi UL 1. 

 V zvezek izdelaj slovarček (UL 2). 

 V zvezek izdelaj miselni vzorec o 

meteorologu (UL 3). 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK 

Pišemo – opis poklica: 

ARHEOLOG 

 

 Preberi UČB/75, 76. 

 Zapis v zvezek (UL 4). 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK 

MAT 

Množimo pisno brez prehoda 

 

 Zapis v zvezek (UL 5) 

 DU/18, 19, 20 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK 

Množimo pisno z enim prehodom 

 

 Zapis v zvezek (UL6) 

 DU/21, 22 

POŠLJI UČITELJICI V SREDO 

Množimo pisno z večimi prehodi 

 

 Zapis v zvezek (UL 7) 

 DU/23, 24 

POŠLJI UČITELJICI V ČETRTEK 

DRU 

Zemljevid SLOVENIJE 

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/a. 

POZNAVANJE PREVERIMO NASLEDNJO 

SREDO. 

NIT 

Članek o elektriki 

 Na spletu poišči zanimiv članek o 

elektriki, poskusi, uporaba, 

delovanje... 

 Članek prilepi v zvezek in napiši 

povzetek, kaj si novega izvedel in 

zakaj ti je bil članek zanimiv (pet 

povedi). 

POŠLJI UČITELJICI V PETEK 

Kako dobimo elektriko? 

 Pomagaj si s kakšno domačo knjigo 

ali s spletom.  

 Poišči slike različnih vrst elektrarn, jih 

poimenuj in napiši, kaj jih poganja. 

 Slike elektrarn prilepi v zvezek (ali jih 

nariši).  POŠLJI UČITELJICI V PETEK 
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LUM 

Predpraznični čas – VELIKA NOČ 

 

 Oglej si fotografijo pisanice (pirha), 

ki ga je iz papirja izdelala Žigova 

sestrica Maja. Dobro si oglej, kje boš 

zarezal/a. Lahko uporabiš tudi 

časopisni ali reklamni papir. 

 UL 8 

 

POŠLJI UČITELJICI V PETEK 

ŠPO 

Spretnosti z žogo 

 

Sošolec Val ti bo prikazal nekaj vaj 

motoričnih spretnosti, ki jih bom poslala 

staršem  po elektronski pošti.  

Posnemi se s telefonom, kako so ti vaje 

uspele in mi pošlji posnetke. Če ti uspe 

vse vaje natančno opraviti, si pridobiš 

odlično oceno. 

 

POSNETKE POŠLJI UČITELJICI V PETEK 

GUM  

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

 

 Učenci v Radovednih pet SDZ: preberejo stran 77 in rešijo str.78  

 utrjujejo pesem Moj očka ima konjička dva SDZ str. 62 ( posnetek je v 

interaktivnem gradivu pod naslovom Glasbeni zapis: klik na slušalke) 

 
 


