
10. teden izobraževanja na daljavo (25. 5. 2020–29. 5. 2020) 

 

Pozdravljeni, 

učenci 4. razreda naj v tem 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 

 
 

Predmet Učne enote Opombe 

SLO 
Včasih drugače 

slišimo, kot pišemo 

UL 1  

 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK. 

KD: Lov za 

kamniškimi zakladi 

Ko kliknete na spodnjo povezavo, dostopate do igre 

Lov za kamniškimi zakladi. 

https://www.muzej-kamnik-on.net/lov-za-kamniskimi-

zakladi/ 

 

Ker se vsako leto četrti razredi odpravimo v Kamnik in 

raziskujemo njegovo kulturno dediščino in okuse 

sladoleda, bomo tudi letos raziskali mesto, vendar na 

malo drugačen način. 

 

Na pot, ki je opisana na spletni strani, se lahko 

odpravite v družinskem krogu. Če pa bi bil tak izlet 

nedosegljiv, pot lahko opravite virtualno. 

 

DO PONEDELJKA, 1. 6. 2020, POŠLJITE KAKŠNO 

FOTOGRAFIJO Z IZLETA ALI RAZISKOVANJA DOMA IN 

ZADNJI UČNI LIST, KAMOR STE VPISOVALI REŠITVE. 

MAT KRATKO 

OCENJEVANJE 

ZNANJA 

UL 2 

 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK. 

KRATKO 

OCENJEVANJE 

ZNANJA 

UL 3 

 

POŠLJI UČITELJICI V ČETRTEK. 

DRU 

Naravne sestavine 

pokrajine 

U/63, 64, 65 

PPT 1 (pri predstavitvi lahko klikneš na zvočnik, kjer 

boš našel razlago) 

 

ZAPIS V ZVEZEK IN ODGOVORE NA VPRAŠANJA 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK. 

Priprava na 

raziskovalno nalogo: 

Raziskovanje 

domače pokrajine 

Ocenjevanje raziskovalne naloge bo 5. 6. 2020. 

Opravite ga tisti, ki smo se o tem že dogovorili. Če 

bi še kdo želel opraviti raziskovalno nalogo, naj to 

sporoči. 

 

Navodila, kriterije in točkovnik najdete na UL 4. 

mailto:4.b.dob2020@gmail.com
https://www.muzej-kamnik-on.net/lov-za-kamniskimi-zakladi/
https://www.muzej-kamnik-on.net/lov-za-kamniskimi-zakladi/


NIT  

 
Čutila – Poškodbe 

čutil 

UL 5 

  

POŠLJI UČITELJICI V SREDO. 

LUM 

Slikanje: 

Razporejanje oblik v 

sliki 

ocenjevanje 

Slika narejena iz rastlin, ki ste jih hranili v herbariju: 

- Zapolnjen je večji del likovne ploskve. 

- Posušeni cvetovi rastlin so natančno prilepljeni 

na slikarsko podlago: brez odvečnega lepila, 

posušene rastline niso strgane. 

- Slikanje, kot dopolnitev slike, je natančno v 

izbrani slikarski tehniki 

(barvica/flomaster/tempera): ni zamazano, 

linije so naslikane s premislekom. 

- Razberemo lahko motiv slike (šopek, lasje, hiša 

…). 

POŠLJI UČITELJICI DO PETKA. 

ŠPO 

Skok v daljino z 

mesta 

 

Na posnetku je prikazana igra skoka v daljino z mesta. 

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

 

NAJKRAJŠO IZMERJENO RAZDALJO SPOROČITE 

UČITELJICI V ČETRTEK. 

GUM KAJ SMO SE LETOS NAUČILI 

Učenci naj V SDZ na strani 86 in 87 rešijo križanko in mi jo  

pošljejo do PETKA, 29. 5. 2020 na moj mail: karmen.banko@os-dob.si. 

 

Ponovijo pesem DO-RE-MI. 
 

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

