
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmial.com 

PONEDELJEK, 16.3.2020 

MAT Utrjevanje pisnega množenja 
DZ str. 25, 26 

SLJ Poslušanje posnetka zvočne knjige: D. Muck: Anica in Jakob 
https://www.youtube.com/watch?v=-kZ8IjEA-VM 
Po poslušanju posnetka zapiši v zvezek kratko obnovo. Navodila za pisanje obnove imaš nalepljena v zvezku za slj. 

DRU Lega domačega kraja 
Preberi v učbeniku str. 54, 55. 
S pomočjo prebranega določi lego našega domačega kraja – Krtine. Svoje ugotovitve zapiši v zvezek. 

TOREK, 17.3.2020 

MAT Utrjevanje pisnega množenja preko interaktivne vaje (primerna vaja je označena na spodnji sliki z rdečo barvo) 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_mnozenje.html 
 

 
 

NIT Čutila: samostojna priprava predstavitve, ki jo bomo ocenili po prihodu v šolo: 
- izberi si enega izmed petih čutil, 
- poišči podatke na internetu in v literaturi, 
- neredi osnutek plakata ali PowerPointa. 

SREDA, 18.3.2020 

MAT Utrjevanje pisnega množenja 
DZ str. 27,28 

mailto:tjasa.vilar@gmial.com
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SLJ Domišljijsko besedilo: Prepiši in nadaljuj zgodbo ter ji izberi ustrezen naslov. 
Bilo je deževno popoldne in žalostno sem slonel ob oknu in opazoval dežne kaplje, ki so polzele po steklu. Nikjer 
nikogar, ki bi se igral z mano in mi delal družbo. Nenadoma pa se je ob meni pojavil drobcen možic, velik za dober 
prst. Dejal je, da pozna čudovit kraj, kjer zagotovo ne bom več žalosten in sam. Bil sem radoveden, kaj me čaka, zato 
sem privolil, da grem z njim. 

DRU Domača pokrajina 
Izberi si enega izmed večjih krajev naše domače pokrajine in ga v obliki miselnega vzorca predstavi. Miselni vzorec 
zapiši v zvezek. Uporabi barve in nalogo izdelaj lično. Podatkov se ti ni potrebno učiti na pamet. 

GUM Nauči se ljudsko pesem : Dekle je po vodo šla, SDZ stran 79 
Posnetek najdeš na spletni strani Radovednih pet. V trenutni situaciji, je založba omogočila brezplačen dostop 
vsem, zato naj ti starši pomagajo pri registraciji, saj bomo gradiva uporabili tudi pri drugih predmetih, če bo to 
potrebno. 

ČETRTEK, 19.3.2020 

LUM Črtna risba.  
Naredi jo na prazen A4 list, ki ga v mapi prinesi v šolo ob ponovnem srečanju. 

 
 

NIT Čutila: samostojna priprava predstavitve, ki jo bomo ocenili po prihodu v šolo 
- izdelaj plakat, oz. PowerPoint, uporabi različno slikovno gradivo, lahko tudi kaj narišeš 
- pripravi kratek povzetek za sošolce (10-15 povedi) 

MAT Utrjevanje pisnega množenja 
DZ str. 29,30 

PETEK, 20.3.2020 

SLJ Samostojna obravnava berila na strani 140, 141, Kakšno drevo zraste iz mačka 
- dvakrat glasno preberi besedilo 
- v zvezek za književnost odgovori na vprašanja, ki so zapisana v berilu  

MAT Ponavljanje in utrjevanje – modre naloge 
DZ str. 31,32,33 

 


