
Dragi učenci 4. A! 
Danes nadaljujemo z našimi klepeti. Najprej bomo klepetale deklice, nato dečki. 

Deklice, pokličem vas ob 11.00, dečki vas pa ob 12.00. 

Veselim se klepeta z vami. 

vaša učiteljica Mihaela 

Pošiljam vam zadolžitve za petek, 17. 4. 2020 

matematika Učb. str. 74/1, 2, 3, 5 

naravoslovje in tehnika Kraljestvo rastlin - cvet 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

neobvezni izbirni 
predmet nemščina 

Glej navodila učitelja Jake 

domače branje Lukec in njegov škorec 11. del 
 

MATEMATIKA Merjenje mase - tona 

Danes boste spoznali največjo mersko enoto – t – tona.  
Koliko po vašem mnenju tehtajo: avto, kolo, tovornjak, ladja, lokomotiva, ….razvrstite jih po 
teži od najtežjega do najlažjega. 
 

 
Oglejte si spodnji prometni znak. Spomnite se, kaj pomenijo okrogli rdeče 
obarvani znaki! Prepoved – prepovedujejo nam. Kjer stoji ta prometni 
znak, ne smejo voziti vozila, ki tehtajo več kot 5 t.  
 
 
      
 

 

VEMO, da je   1 t = 1000 kg 

 
Kateri predmeti tehtajo več kot 1 t – poimenujte jih.  
Kje bi uporabili mersko enoto t, da bi povedali, koliko tehta. Velike količine tovora: pšenica, 
cement, pesek, … 
 
 
Odprite učbenik za matematiko na strani 74. Ustno rešite naloge na isti strani 1, 2, 3. Nalogo 
5 rešite v zvezek.  
 
 
 

5 t 
5 t 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Ustno odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. Kje lahko rastline rastejo?  

2. Kaj lahko raste pri rastlini pod zemljo pa ni korenina? (pomagajte si z učbenikom na strani 67) 

3. Kateri so sestavni deli rastline? 

4. Čemu služi cvet/list/korenina/steblo? 

Vam je bila zgodba čebelice Klare všeč? Spoznali ste, zakaj so čebele pomembne za vsa živa bitja. 

Danes se bomo bolj podrobno učili o cvetu. Torej tistem delu rastline, ki privablja žuželke in poskrbi 

za razmnoževanje. 

V zvezek napišite naslov CVET in prerišite spodnjo sliko (prilepite cvet in opišite sestavne dele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvet je torej tisti del rastline, ki poskrbi za razmnoževanje (da nastane nova rastlina).  

Najprej pa morajo žuželke ali veter prenesti cvetni prah iz ene rastline na drugo. In to imenujemo 

OPRAŠITEV. Ko je oprašitev opravljena, pa se v cvetu začne razvijati plod, v plodu pa se nahaja seme. 

 

Zapis v zvezek: 

OPRAŠITEV je prenos cvetnega prahu iz ene rastline na drugo. To lahko opravijo ŽUŽELKE 

(žužkocvetke) ali VETER (vetrocvetke). 

Med vetrocvetke spadajo trave, žita, iglavci in nekateri listavci.  Žužkocvetke pa 

prepoznamo po lepih dišečih cvetovih. 

 

Za konec pa si oglejte še posnetek, ki predstavlja soodvisnost rastlin in živali.  

https://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4 

 

VENČNI LISTI 

s svojo barvo in vonjem 

privabljajo žuželke 

ČAŠNI LISTI 

varujejo cvet dokler je še 

v popku 

PESTIČ 

 

PRAŠNIKI 

v njih je cvetni prah (pelod), ki 

ga prenašajo žuželke ali veter 

na drugo rastlino 

https://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4


ŠPORT  

Danes boste potrebovali izkušene soigralce. Predlagam očija, bratca, sestrico, tudi 

mamica bo prišla prav;). Potrebuješ še žogo, ki jo lahko držiš v eni roki.  

Vaje podajanja z rokometno žogo:  

- podajaš si na mestu, 

- podajaš si v gibanju, izmikanju, 

- podajate si v igri pepček (eden prestreza podano žogo). 

 

Vaje za strel: 

- strel v točko (izbijanje predmeta) iz mesta, brez 

gibanja, 

- strel v točko (izbijanje predmeta) po odrivu iz ene 

noge, 

- strel v točko po teku (izvedeš kratek tek brez 

vodenja, se odrineš z levo nogo, dvigneš desno roko 

visoko v zrak, ko si v zraku s celim telesom vržeš v 

določeno točko in po podaji doskočiš nazaj na levo 

nogo). Tako gibanje velja za desničarje. Kdor dela z 

levo roko, ves postopek zamenja: odriv desna noga, 

zamah leva roka, doskok desna noga. 

 

Če imate zunaj prostor in si lahko pripravite manjši namišljen gol, poskušate streljati 

na gol. Tvoji soigralci in pomočniki pa ti pri tem pomagajo. Lahko se igrate podajanje 

in lovljenje žoge. Tekmujete lahko tudi v ciljanju (podiranje kegljev, žog, vedra, 

zaboja…) 

 

V spodnjem posnetku boš našel ideje za podajanje in strel. Bodi pozoren na tehniko:    

- pravilna drža žoge z odprto dlanjo, 

- lovljenje žoge z obema rokama, 

- dvignjena roka -  komolec v višini ramena,  

- komolčni zamah pri podaji in zaključek gibanja roke po izmetu. 

Video  

 

Izdelava domače žoge:  

a) iz papirja (to že znate iz šolskih klopi): zmečkaš večjo količino odpadnega mehkega 

papirja in ga oblepiš s selotejpom;  

b) iz najlonske nogavice (prosi mamico zanjo): v najlonsko nogavico natlači odpadno 

blago ali vato ali drug mehek material, potem jo zavežeš in zašiješ. 

 

Bi rad izvedel kaj več o rokometu? Na tej POVEZAVI boš našel nekaj zanimivih 

informacij. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqlOCwE7IGM
https://www.youtube.com/watch?v=xt4dJORlSdU


NEMŠČINA  Guten Tag!  

Še naše drugo srečanje na daljavo ta teden. Najprej vam ponudim lastne rešitve – pridevnike 

– za posamezno žival. Lahko, da so vaše rešitve malo drugačne, a nič zato, pomembno je, da 

so smiselne. 

Die Kuh – groβ,, weiβ, schwarz, langsam, dick Der Goldfish – klein, schnell, gelb, dünn 

Das Pferd – braun, schnell, lang, groβ Der Frosch – grün, klein, kurz, ungefährlich 

Die Maus – klein, grau, ungefährlich, dünn       Der Löwe – groβ, gefährlich, stark, orange 

Danes pa nekaj nove snovi. Naučili se bomo poimenovati družinske člane in jih na kratko 

predstaviti. V zvezek napiši naslov »Meine Familie« (Moja družina), nato pa prepiši spodnje 

povedi (pazi na veliko začetnico) in prevod. Na posnetku  

(https://vocaroo.com/eWxpNHj3ozf) poslušaj izgovorjavo in ponovi za menoj. 

Das bin ich. = To sem jaz. 

Ich heiβe Peter. Ime mi je Peter. 

 

Das ist mein Vati. = To je moj oči.  

Er heiβt Tomaž. = Ime mu je Tomaž. 

 

Das ist meine Mutti. = To je moja mami. 

Sie heiβt Anica. = Ime ji je Anica. 

 

Das ist meine Schwester. = To je moja sestra.   

Sie heiβt Tina. = Ime ji je Tina. 

 

Das ist mein Bruder. = To je moj brat. 

Er heiβt Tim = Ime mu je Tim. 

 

Das ist meine Oma. = To je moja babica. 

Sie heiβt Jožica. = Ime ji je Jožica. 

 

Das ist mein Opa. = To je moj dedek. 

Er heiβt Anton. = Ime mu je Anton. 

https://vocaroo.com/eWxpNHj3ozf


LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC 11. DEL 



 



 



 


