
POZDRAVLJENI UČENCI 4. A! 
 

Danes se bomo prvič pogovarjali vsi naenkrat. Pogovor bomo pričeli ob 11.30.  
 
Se vidimo in slišimo kmalu, 

 

vaša učiteljica Mihaela 

Delovno gradivo za ponedeljek, 20. 4. 2020. 

oddelčna skupnost Video klepet (razrednikova ura) 

matematika Merjenje mase, pretvarjanje enot 

slovenščina Preverjanje znanja (besede po pomenu) 

šport Glej navodilo učiteljice Damjane 

DOMAČE BRANJE 12. del 

 

ODDELČNA SKUPNOST 

Danes se bomo prvič pogovarjali vsi naenkrat. S pogovorom bomo pričeli ob 11.30. Najprej 

se bomo malce pogovorili o načinu šolanja na domu, nato pa bo video pogovor namenjen 

pouku matematike.  

Vaša naloga je, da do 11.30 že prepišete snov v zvezek za matematiko, da boste lahko sledili 

moji razlagi. Seveda pa bomo ponedeljkovo uro matematike začeli tako, kot smo to počeli v 

šoli. S hitro poštevanko torej. 

 

 

 

MATEMATIKA Merjenje mase PRETVARJANJE, SPREMINJANJE 

Snov prepišite (prilepite) v zvezek. Primerov ne rešujete sami. Reševali jih 
bomo »skupaj« preko video klica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kako pretvarjamo večimenske količine v enoimenske? 
 

5 dag 8 g = 50 g + 8 g = 58 g 

 

 
 

 

 

VAJA: Spremeni v zahtevano mersko enoto. 

4 dag 8 g = _____ g    6 dag 3 g = _____ g 

3 dag 5 g = _____ g    7 dag 2 g = _____ g 

8 dag 6 g = _____ g    2 dag 7 g = _____ g 

 
 

 

 

 

 

PREPIŠITE V ZVEZEK: 

 

6 kg 15 dag = 600dag + 15 dag = 615 dag 

 

 

 

 

 

 

vem, da je 1 kg = 100 dag,  

torej je 

6 kg = 600 dag 

dodam še dekagrame 

ZAPISA V OKVIRČKU NE PREPISUJTE, SAMO PREBERITE!  

Sedaj pa poskusimo spreminjati kilograme in dekagrame v enoimensko enoto. Spreminjali bomo v 
najmanjšo med njima – to je dag. 

Kaj moramo vedeti? Vedeti moramo, da je  1kg = 100 dag       

Torej bomo najprej kilograme spremenili/pretvorili v dekagrame in jim nato prišteli še dekagrame. 

Na enak način spreminjamo tudi tone v kilograme. Vedeti moram le, da je 1 t = 1000 kg. 

 

vem, da je 1 dag = 10 g, torej je 

5 dag = 50 g 

dodam še grame 



3 t 234 kg = 3000 kg + 234 kg = 3234 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA: Spremeni v zahtevano mersko enoto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Dodatne naloge: učencem, ki obiskujejo PUT in dopolnilni pouk, nalog ni potrebno rešiti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vem, da je 1 t = 1000 kg, 

 torej so 

3 t = 3000 kg 

dodam še kilograme 



SLOVENŠČINA PREVERJANJE ZNANJA 

1. Besedam pripišite besede z enakim pomenom (sopomenke). 

oče __________________ 

roža _________________ 

stara mama __________________ 

trušč __________________ 

krasen ___________________ 

kokoš ____________________ 

 

2. Besedam pripišite besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

tanek ____________________ 

visok ____________________ 

gladek __________________ 

velik ___________________ 

umazan _______________ 

lahek __________________ 

 

3. Na črto napišite besedo s širšim pomenom (nadpomenko) za naštete besede. 

Ljubljana, Kamnik in Piran so ______________________. 

Riba, pes in mačka so ____________________. 

Bor, macesen in smreka so _______________________. 

Sava, Ljubljanica in Kolpa so _____________________. 

 

4. Dopolnite poved z besedami z ožjim pomenom (napišite po tri podpomenke). 

Deli telesa so ______________________________________________. 

Poklici so _________________________________________________. 

Ženska imena so ___________________________________________. 

Gore so __________________________________________________. 

 

5. DOMAČA NALOGA. Besedilo s pisanimi črkami prepišite v zvezek tako, da odebeljene 

besede zamenjate z besedami z nasprotnim pomenom. Napisano besedilo mi pošljite. 

NAŠ MAČEK TOM JE BIL DANES ZELO PRIDEN. MEDTEM KO SE JE ZUNAJ IGRAL, 
JE ULOVIL DROBNO MIŠ, KI JE SE JE PRIKAZALA IZ OGROMNE LUKNJE V ZIDU.  
TOM JE POLOŽIL SVOJO TAČKO NA NJEN KRATKI REP. NATO JO JE ZGRABIL IN JO 
ZABRISAL NAD MIZO. MIŠKA JE PRISTALA NA NOGAH IN POČASI ZBEŽALA PROČ.



ŠPORT  

V videu firbcologa je bil na kratko predstavljen rokomet. Odgovori na spodnja 

vprašanja. Odgovore boš našel v posnetku iz prejšnje ure.  

Kateri klub je predstavljen na posnetku FIRBCOLOGA? 

Kdo je glavni na igrišču in v garderobi? Kako mu je ime? 

Katera črta označuje prostor od golmana? 

Koliko igralcev je na igrišču v času igre?  

Koliko je velik gol? 

Odgovore mi pošlji na moj elektronski naslov: damjana.burgar@gmail.com 

 

Sedaj pa še malo žoganja. Ponovi od prejšnje ure. Pred vadbo naredi raztezne vaje in 

atletske poskoke. Potem pa izvedi vaje ali sam, še bolje pa v paru ali v skupini – tvoji 

družinskih člani. 

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. 

Vaje vodenja na razdalji 2 - 3m ali več, če imaš prostor:  

- žogo vodiš naravnost z levo roko, 

- žogo vodiš naravnost z desno roko,  

- žogo vodiš med ovirami, ki si jih postaviš doma (L, potem D roka) 

- žogo zakotališ po tleh, jo pobereš s tal in vodiš naprej, 

- žogo vodiš v teku vzvratno, naravnost in mino ovir, 

- še sam si izmisli vajo z vodenjem. 

Vaje vodenja, podajanja in strela sedaj poveži – uporabljaj elemente izmenično, 

zaključi s strelom v cilj.  

 

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…). 

 



DOMAČE BRANJE 12. del 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


