
NAPOTKI ZA DELO – 4.K 

Tjaša Vilar: tjasa.vilar@gmail.com 

PONEDELJEK, 6.4.2020 

MAT Preverjanje znanja, DZ str. 49, 50 

SLJ Pri slovenščini boš v tem tednu bral knjigo: Lukec in njegov škorec. Za branje si vzemi vsak dan eno šolsko uro. Če na dan tiho 
prebereš 20 strani, boš konec tedna gotov. Ker knjige v domači knjižnici nimate vsi, je le ta dostopna na spodnji povezavi. V 
prihodnjem tednu boš dobil učne liste, s katerimi bom preverila, če si knjigo res prebral, zato ne odlašaj z delom. Priporočam, 
da si med branjem rišeš dogajalno premico. 
 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62179767/lukec-in-njegov-skorec 
 

DRU Sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost – nalogo zate je pripravila učiteljica Petra, ki je nosilka projekta v našem razredu. 
Njena navodila sem ti poslala v prilogi. Če navodil ne razumeš, ji lahko pišeš. 

TOREK, 7.4.2020 

MAT Preberi v DZ str. 52 in odgovori na vprašanja v zvezek. Naslov: PROSTORNINA. 
Pod odgovore si nariši še tabelo, ki ti bo pomagala pri pretvarjanju v prihodnjih dneh. Tudi ti uporabi barve. 

 
NIT V zvezek zapiši: 

IZLOČALA 
Najpomembnejši del izločal so LEDVICE. Te iz krvi izločijo odpadne snovi. 
Skupaj z vodo jih preko SEČEVODA pošljejo do MEHURJA. Ko je ta poln, ga izpraznimo pri mali potrebi. 
 

Na Radovednih5 si oglej filma: Izločala, Po tvojem telesu se pretakajo snovi 

  

mailto:tjasa.vilar@gmail.com
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SLJ Tedenska naloga: branje knjige Lukec in njegov škorec. 

SREDA, 8.4.2020 

MAT DZ str. 53, 54 

SLJ Tedenska naloga: branje knjige Lukec in njegov škorec. 

GUM Ogled glasbeno-gledališke predstave: Štirje muzikanti 
 

https://vimeo.com/showcase/6866479/video/111088545 
 

V DZ za glasbo zapiši, kakšna se ti je zdela predstava. Kaj ti je bilo všeč in kaj ne. Lahko zapišeš kratko obnovo. Prostor imaš v 
DZ zadaj. Če ga nimaš, zapiši na list in ga prilepi v DZ. 

ČETRTEK, 9.4.2020 

LUM Tihožitje s kavo. 
Danes staršem zjutraj ali po kosilu skuhaj kavico. Skuhaj toliko kave, da bo ena skodelica ostala tudi zate. Kave še ne smeš piti, 
lahko pa z njo imenitno slikaš. Slikal boš tihožitje. Torej pripravi si motiv. Lahko je to posoda s sadjem, prazna vaza, zanimiv 
predmet … Nato s svinčnikom skiciraj sliko, ko boš zadovoljen prevleci svinčnik z rjavim flomastrom. Če ga nimaš, lahko s 
katerokoli temno barvo. Nato začni barvati s kavo, različne odtenke boš dobil z dolivanjem vode. Temnejšega pa če boš 
večkrat nanesel barvo. Ne skrbi, ko bo slika suha, boš brez težav otresel ostanke kavne usedline iz nje. Če nimaš čopiča, lahko 
uporabiš vatirano palčko za čiščenje ušes. 
Prilagam naše družinsko ustvarjanje. Verjamem, da nas lahko premagaš.  

  
 
 

NIT  
Na Radovednih5 si preberi, oglej fotografije in film: Ljudje se rodimo, puberteta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/showcase/6866479/video/111088545


 
V zvezek zapiši: ODRAŠČANJE 
 
OPOLODITEV nastopi, ko se moška spolna celica – SEMENČICA in ženska spolna celica – JAJČECE združita. V ženskem organu – 
maternici nastane SPOJEK. To je začetek življenja otroka. Nosečnost traja 9 mesecev. 
 
Ko se otrok rodi, je NOVOROJENČEK. Do prvega leta starosti je DOJENČEK. Od 1. do 3. leta starosti je MALČEK.  Sledi 
OTROŠTVO, ki traja približno do 12. leta, ko nastopi PUBERTETA. Takrat otrok postane MLADOSTNIK.  
 
Telesni znaki pubertete: 
- pod pazduho in okoli spolovila začnejo rasti dlake, 
- pojav aken (mozoljev), 
- fantom se spremeni glas – postane bolj globok, začnejo jim poganjati dlake po obrazu  
- dekletom začnejo rasti dojke, do 15. leta običajno dobijo prvo menstruacijo …  
Vedenjski znaki pubertete: 
- uporništvo - pubertetniki se upirajo staršem, vrstnikom in učiteljem, 
- prve simpatije in ljubezni. 
 
Obdobje pubertete se konča med 18. in 20. letom starosti. 
 

MAT DZ str. 55 
Naloge pod tabelo. Lahko ti jih starši natisnejo in jih samo prilepiš v zvezek in rešiš. 

SLJ Tedenska naloga: branje knjige Lukec in njegov škorec. 

PETEK, 10.4.2020 

SLJ Tedenska naloga: branje knjige Lukec in njegov škorec. 

MAT Preverjanje znanja 
DZ str. 56, 57 

DRU Praznujemo: 
V zvezek zapiši naslov – VELIKA NOČ 
Pomagaj si z učbenikom in spletom, ter opiši praznik, šege in navade, ki so se ohranile ob praznovanju. Kako ta praznik 
praznujejo v drugih država. Razišči. 
Pod opisom zapiši še, kako v vaši družini praznujete veliko noč. 
Opisu dodaj slikovni material in uporabi barve, da bo zapis pregleden. 

 

 

 



NALOGE – ponavljanje in utrjevanje (četrtek, 9.4.2020) 

Pretvori. 

5 ℓ = ___ dℓ 2 ℓ 8 dℓ = ___ dℓ 7 ℓ 5 dℓ = ____ dℓ 

32 ℓ = _____ dℓ 59 ℓ 5 dℓ = _____ dℓ 4 ℓ = ___ dℓ 

90 dℓ = ___ ℓ 401 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 150 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

200 dℓ = ___ ℓ 238 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 9 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

7 hℓ = _____ ℓ 656 ℓ = ___ hℓ ___ ℓ 4108 ℓ = ___ hℓ ____ ℓ 

12 hℓ 36 ℓ  = ____ ℓ 370 ℓ = ___ hℓ ___ ℓ 507 ℓ = ___ hℓ ___ ℓ 

 

Pretvori in seštej oziroma odštej. 

1 ℓ + 3 dℓ = _________________ = ____ dℓ  

42 dℓ – 2 ℓ = ______________ = ____ dℓ  

30 dℓ + 5 ℓ = _______________ = _____ ℓ 

18 dℓ + 3 ℓ 1 dℓ = ________________ = _____ dℓ 

530 dℓ – 42 ℓ = ___________________ = _____ ℓ 

 

Reši besedilno nalogo. 
 
Družina Saje ima majhen sadovnjak. Gojijo jabolka. Letos so iz njih dobili 4 hℓ 52 ℓ jabolčnega 
soka in             
1 hℓ 6 ℓ jabolčnega kisa. Prodali so 3 hℓ 7 ℓ soka. Zase so obdržali 18 litrov kisa. 
Koliko litrov jabolčnega soka so obdržali zase? 
Koliko litrov jabolčnega kisa so prodali? 
 

 


