
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 23.3.2020 

MAT Besedilne naloge s pisnim množenjem 
Naloge najdeš pod tabelo z razporedom dela. Besedila ne rabiš prepisovat. V zvezek zapiši zaporedno številko 
naloge, pisni račun in odgovor v povedi. 

SLJ Novica, preberi v učbeniku str. 58, 59 
V zvezek zapiši naslov in spodaj razlago: 
NOVICA 
Novica je kratko besedilo o čem novem. Objavljeno je v časopisu, reviji, na radiu, televiziji in na spletnih straneh. Iz 
nje izvemo, kaj se je zgodilo, kje, kdaj in zakaj se je zgodilo ter kdo so bili udeleženci dogodka. 

DRU Čas za samostojno ponavljanje in utrjevanje snovi.  
Pomagaj si z učbenikom in zvezkom. 

GUM Reciklirani orkester  
Preberi v učbeniku str. 55, 56 in naredi načrt za svoje reciklirano glasbilo na str. 57 

TOREK, 24.3.2020 

MAT Kviz Milijonar – Koliko tehta? 
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5950 
Preberi in reši v DZ str. 34, 35 in 36  

NIT Čutila: samostojna priprava predstavitve, ki jo bomo ocenili po prihodu v šolo: 
- dokončaj predstavitev in vadi nastop, ki ga boš imel pred sošolci.  

SREDA, 25.3.2020 

MAT Tehtamo 
DZ str. 37, 38 
V zvezek za matematiko prepiši recept za poljubno pecivo. V receptu podčrtaj merske enote in seštej koliko dag 
sestavin potrebuješ. Seveda se lahko lotiš tudi peke  

SLJ Iz časopisa ali revije izreži novico, (lahko jo tudi natisneš) in jo prilepi v zvezek. 
O izrezani novici sestavi miselni vzorec, tako kot je to narejeno v učbeniku na str. 59. 

GUM Po načrtu, ki si ga naredil v ponedeljek izdelaj svoje glasbilo. 
Ob našem ponovnem srečanju, ga boš prinesel v šolo in imeli bomo pravi reciklirani orkester. Lahko se pripraviš 
tudi na solo nastop. 

ČETRTEK, 26.3.2020 

LUM Risanje po navodilih – lisica 
Lisico nariši na poljubno velik list. Začni s svinčnikom in poskušaj slediti navodilom. (v zadnjem delu dokumenta) 
Sliko na koncu pobarvaj z voščenkami, barvicama, temperami … odvisno od tega, kaj imaš doma pri roki. 
Tudi lisička naj pride s teboj v šolo. 
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NIT Po dihalih se prenaša zrak 
Pojdi na radovednih pet, pod četrti razred, naravoslovje in tehnika, interaktivno gradivo, po dihalih se prenaša zrak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preberi in poglej si posnetke, nato v zvezek zapiši: 
DIHALA 
Naše celice nujno potrebujejo plin KISIK, ki je v zraku. Zrak vdihnemo skozi usta ali nos, potem gre po SAPNIKU v 
PLJUČA. 
Pljuča so sestavljena iz PLJUČNIH MEŠIČKOV, v katere prihaja kisik. Kisik gre iz pljučnih mešičkov po krvi v vse celice 
po telesu. 
V celice skupaj s kisikom po krvi prihaja tudi HRANA. Iz celic pa se izločajo plin OGLJIKOV DIOKSID, NERABNE SNOVI 
in VODA. To imenujemo CELIČNO DIHANJE. 
Za zdravje naših dihal poskrbimo z gibanjem na svežem zraku in izogibanjem kajenju in zakajenim prostorom. 

MAT Tehtamo 
DZ str. 39, 40 

SLJ Utrjevanje pravopisnih pravil s pomočjo interaktivnih vaj (vadi predloge s/z, k/h, zapis težjih besed …) 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r_2.html 
 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r_2.html


PETEK, 27.3.2020 

SLJ Samostojna obravnava pesmi na strani 145, Žirafja angina 
- trikrat glasno preberi pesem 
- v zvezek za književnost prepiši pesem (naslov, avtor, pazi na zapis v kiticah) 
- ustno odgovori na vprašanja, ki so zapisana pod pesmijo  

MAT Preverjanje znanja  
DZ str. 40, 41 

 

Besedilne naloge s pisnim množenjem: 
 

1. Na nogometnem stadionu je na tribuni za gledalce 7 vrst. V vsaki vrsti lahko sedi 114 gledalcev. Koliko gledalcev si lahko ogleda nogometno tekmo?  
2. Restavracija porabi povprečno 46 kilogramov kruha na dan. Koliko ga porabi na teden? 
3. Na šolskem tekmovanju v nogometu je tekmovalo 8 skupin po 21 tekmovalcev. Od tega je bilo 75 deklic. Koliko je bilo dečkov? 
4. V pekarni so spekli 216 krofov na dan. Koliko krofov so spekli v treh dneh? 
5. Majin dedek ima doma zelo veliko knjig. Zložene so na šestih policah. Na vsaki polici je  56  knjig. Koliko knjig ima Majin dedek? 
6. En zaboj krompirja tehta 216 kg. Koliko kg tehtajo 4 zaboji? 
7. Štiri skupine po 32 otrok gredo na izlet z vlakom. Na železniški postaji se jim pridružijo še 3 skupine po 28 otrok. Koliko otrok se je odpeljalo z vlakom 

na izlet? 
8. Simona ima 257 značk, Jernej pa dvakrat toliko. Koliko značk imata oba skupaj? 
9. Krtek Vrtek vsak dan znosi v shrambo 46 ogrcev. Koliko jih je zbral v enem tednu, če je vsak dan dva pojedel?   
10. Na cvetlični gredi je zacvetelo 145 rumenih tulipanov ter trikrat toliko rdečih. 240 tulipanov so že prodali. Koliko tulipanov še raste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


