
Pozdravljeni učenci 4. A! 
 

Danes nadaljujemo z ustnim ocenjevanjem družbe. Jutri (petek) se znova »vidimo«. Dečki ob 11.00 in 

deklice ob 12.00. 

 

Posredujem tudi obvestilo učiteljice Tatjane Badovinac, ki se nanaša na izvedbo tekmovanja Logična 

pošast. 

Obvestilo! 

Vse učence, ki ste se prijavili na tekmovanje Logična pošast obveščam, nam trenutna navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport žal ne dopuščajo izvedbe tekmovanja za učence od 4. do 8. razreda, ki ste 
še vedno vključeni v izobraževanje na daljavo.  
Tekmovanja se boste lahko zopet udeležili v naslednjem šolskem letu. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Tatjana Badovinac 

 

Lepo vas pozdravljam,  

učiteljica Mihaela 

Gradivo za četrtek, 28. 5. 2020 

slovenščina  SDZ – 2. del - str. 75, 76, 77, 78. 

družba  Ocenjevanje znanja 

matematika Pisno deljenje 
DZ str. 34, 35 

glasbena umetnost Filmska glasba 

angleščina Glej navodilo učiteljice Mojce 

Neobvezni izbirni 
predmet šport 

Glej navodila učiteljice Damjane 

                                                                                                        

 

SLOVENŠČINA 

Danes boste utrjevali zapis števil. 

Rešite: SDZ – 2. del - str. 75, 76, 77, 78.  

 

Dodatna naloga: vaje za utrjevanje na spodnji povezavi. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x5070mz8319 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x5070mz8319


MATEMATIKA  

Pisnemu deljenju se posvečamo že kar precej časa. Včeraj ste se naučili, kaj naredite, če je prvo število 

deljenca manjše od delitelja. 

Kaj takrat naredite? Ja, preprosto vzamete prvi dve števili skupaj. 

Če ste račune v delovnem zvezku pravilno izračunali, potem ste pobarvali eno žival. Katero? 

 

Danes nadaljujte z utrjevanjem znanja v delovnem zvezku. Rešite naloge na strani 34 in 35. Pri nalogi 2 si 

izmislite zanimive besedilne naloge, seveda pa račune tudi izračunajte. 

 

 

GLASBENA UMETNOST  

Prejšnji teden smo se pogovarjali o filmski glasbi. Tudi danes boste spoznali eno filmsko pesem. 

Gre za pesem z naslovom Pustite nam ta svet, ki je bila napisana za film z naslovom Čisto pravi gusar. 

Čisto pravi gusar je slovenski mladinski pustolovski film iz leta 1987 v režiji Antona Tomašiča po 

scenariju Marcela Buha. Deček Peter z družino preživlja počitnice v obmorskem mestu, kjer snemajo 

otroški gusarski film. 

Poslušajte osrednjo pesem posneto za ta film: https://www.youtube.com/watch?v=tCY5NFh4Cho 

 

Besedilo pesmi prepišite (ali prilepite) v zvezek za glasbeno umetnost. 

Pustite nam ta svet 
Avtor besedila: Dušan Velkaverh 

Avtor glasbe: Jani Golob 
 

Vse naše pravljice s papirja nam bežijo, 
junaki njihovi med nami oživijo. 
Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase, 
na vratih piše le: Ni vhoda za odrasle. 

Pustite nam ta svet 
nedolžen in drugačen. 
Naj vsak, ki vanj je ujet, 
bo pristen, nepopačen. 

 

Vse naše pravljice so naše prve sanje, 
kdor ne sanjari več, naj ne zahaja vanje. 
Vse naše pravljice so stvarnost, ne prividi, 
kdor sam ni del tega, ne sliši in ne vidi. 

 

Poslušajte jo še enkrat. Poje jo slovenski pevec iz Prekmurja  Vlado Kreslin. 

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

 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mladinski_film&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pustolovski_film&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Toma%C5%A1i%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Buh&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=tCY5NFh4Cho
https://www.youtube.com/watch?v=fMemRWGaaeA


 

ANGLEŠČINA 

Hello, dear fourth class. How are you today? 

Upam, da si uspešno rešil/a interaktivne naloge prejšnjo uro. Ni bilo težko, kajne? Zdaj pa preveri rešitve 

prejšnje ure. 

Rešitve: 22/1 1 My favourite day of the week is Saturday. At the weekend I go cycling.(možna odgovora) 22/3 

Tuesday – swim, Wednesday – watch TV and read abook, Thursday – ride a bike, Friday – watch TV and read 

a book, Saturday – go to the park and play with friends, Sunday – watch TV and play computer games 

Danes boš reševal/a naloge v delovnem zvezku. YES! 

1. WB 59/1 Poslušaj posnetek in obkljukaj ustrezno sličico. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1DZ&pages=58-59 

2. WB 59/2 Besede postavi v pravilen vrstni red in zapiši povedi na črte. 

 

3. WB 61/1 Zapiši manjkajoče besede in obkljukaj ustrezen odgovor, ki velja zate. Če kakšne besede ne 

razumeš, si pomagaj si z zapisom v zvezku.  

 

4. WB 61/2 Poišči odgovore na vprašanja tako, da slediš črtam. lahko jih pobarvaš z različnimi barvami. 

5. WB 63/2 Poslušaj posnetek in zapiši besede, ki jih slišiš. Ko nalogo končaš, na glas preberi povedi. Bodi 

pozoren/pozorna na pravilno izgovorjavo. 

 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1DZ&pages=62-63 

6. Za konec učne ure zapoj pesmico, ki jo najdeš v učbeniku na strani 60. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61 

Zdaj pa se preizkusi še v karaokah. Klikneš na drugi zvočnik. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61 

 

Bye, bye. 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1DZ&pages=58-59
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1DZ&pages=62-63
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=60-61


 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

Nekaj učencev še ni opravilo vsega za ocenjevanje. Pohitite z nalogami. 

 

Tukaj pa nekaj sprostilnih nalog, da bo dan lepše minil. 

Danes izvajaj dejavnosti na svežem zraku:  

- pojdi na sprehod 15 minut, 

- naredi raztezne vaje za telo, 

- naredi šolo teka – atletske poskoke: vsako vajo delaj 30 sekund, 

- naredi vaje za moč na stopnici ali drugem pripomočku:  

sklece z dvignjenimi nogami na stopnici 15x,  

široki počepi s sedom na stopnico ali stol 15x,  

sonožni poskoki na stopnico 15x, 

izpadni korak naprej na stopnico z izmenjavo nog 14x,  

- naredi hojo po štirih vzvratno in naprej  (vztrajaj v tem položaju 20 sekund), ponovi 4x, 

Po vadbi naredi še raztezanje vseh mišičnih skupin.  

 

 


