
7. teden izobraževanja na daljavo (4. 5. 2020–8. 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 

 

 

TEHNIŠKI DAN: Izdelek iz odpadne embalaže 

 

V tem tednu bomo izvedli tehniški dan. Učenci boste izdelali izdelek iz odpadne 

embalaže po vaši izbiri (gleda na materiale, ki so vam na voljo doma). Malo pobrskajte 

po spominu, po spletu ali kakšni knjigi. Upava, da boste imeli veliko novih, dobrih idej, na 

kakšen način lahko embalažo ponovno uporabimo.  

Za vse tiste, ki boste potrebovali pomoč pri zbiranju idej, sva jih nekaj zajeli v UL 1. 
 
 

Predmet Učne enote Opombe 

SLO Govorimo – 

predstavitev poklica 

OCENJEVANJE 

UL 2 

POŠLJI UČITELJICI DO PONEDELJKA, 11.5.2020 

MAT 
Pretvarjanje merskih 

enot za maso 

DU/ 38, 39, 40 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK 

Preverim svoje 

znanje 

DU/41, 42 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK 

Množimo z 

večkratniki števila 10 

UL 5 

DU/44, 45, 46 

POŠLJI UČITELJICI V ČETRTEK 

DRU 
Dejavnosti v 

domačem kraju 

UL 3 

POŠLJI UČITELJICI V PONEDELJEK 

NIT  

Hrana 
UL 4 

POŠLJI UČITELJICI V TOREK 

NIT  
Hrana – Zobje in 

zobna higiena 

UL 6 

POŠLJI UČITELJICI V PETEK 

mailto:4.b.dob2020@gmail.com


LUM 

Priprava herbarija 

 

Na bližnjih travnikih je polno pisanih rož in drugih 

zanimivih rastlin. 

Odprava 

Na izlet, namenjen izdelavi herbarija, vzemite 

vrečko, v katero boste shranjevali rastline. 

 

Domača obdelava herbarija 

Rastline, ki ste jih shranili v vrečki, doma previdno 

položite med dva ali več listov nepovoščenega 

papirja (časopisni papir) in vse skupaj obtežite s 

knjigami. Prostor, kjer boste doma shranjevali 

herbarij, naj bo suh in zračen.  

Rastline naj bodo v domačem herbariju shranjene 

14 dni. Če nabereš zelo mokre rastline, časopisni 

papir po nekaj dneh zamenjaj. 

 

Ko se bodo rastline posušile, jih boste nalepili na 

velik list papirja v želeni obliki (šopek, obraz, hiša 

…) in umetnino poslali učiteljici do 29. maja 2020.  

 

Vaša umetnina bo ocenjena. 

 

ŠPO 

Kolebnica 

 

Ponovno bomo utrjevali sonožno skakanje s 

kolebnico, saj se pripravljamo na ocenjevanje. 

Pozoren/-a bodi na pokončno držo telesa in  

tekoče gibanje - vrtenje zapestij. Sonožne 

poskoke s kolebnico vadi tako, da boš znal/-a 

kolebnico vrteti naprej in nazaj. 

 

Ne skrbi, kolebnico bomo ocenjevali do 22. maja 

2020. 

 

GUM  

Od veselja ob dnevu Zemlje, je tudi sama Zemlja zaplesala. 

Oglej si ples na to pesem, potem pa še sam naredi koreografijo in zapleši. 

Posnetek plesa si poglej na spodnjem posnetku:  

https://youtu.be/zRq5Tsnpx1g  

 

Zdaj si pa še ti na vrsti, da ustvariš svoj ples po svoji želji. Nič ni narobe, vse 

je prav. Pomembno je, da se čim bolj sprostiš in uživaš ob glasbi ter se 

zazibaš ob ritmih. 

Seveda, se s svojo glasbeno točko predstavi svoji družini. 

Veliko glasbenega ustvarjanja. 

 
 

 

https://youtu.be/zRq5Tsnpx1g

