
Dragi učenci 4. A! 
 

Posredujem vam gradivo za današnji dan. Uspešno opravite ocenjevanje znanja pri angleščini. 

 

Želim vam lep in prijeten dan. 

učiteljica Mihaela 

matematika  Enačbe – besedilne naloge 

slovenščina Opis živali 
DZ str. 43 in str. 44 nalogi 9 in 10. 

naravoslovje in tehnika Kraljestvo živali 

angleščina  Ocenjevanje znanja  
Glej navodila učiteljice Mojce 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

      

 

MATEMATIKA 

Rešitve nalog za torek, 12. 5. 2020 

1. naloga:  a = 17    a = 27    a = 78 

2. naloga:  a = 14    a = 28    a = 47     a = 38      a = 90       a = 76 

3. naloga:   a = 6      a = 4      a = 6       a = 3       a = 5          a = 2        a = 8 

4. naloga:   a = 8      a = 8      a =  2      a = 21      a = 16       a = 24 

 

 

Zapišite v obliki enačb! Pišite v zvezek za matematiko. 
 

1. Prvi seštevanec je 36, vsota je 42. Kolikšen je drugi seštevanec? 

2. Katero število moramo prišteti  števila 29, da dobimo 54? 

3. Meta in Ana sta bili v živalskem vrtu. V ribniku je plavalo  36 gosi in rac. Gosi je bilo 17. Koliko je bilo rac?  

4. V akvariju sta našteli 43 polžev in rib.  Polžev je bilo 14. Koliko je bilo rib?  

5. Peter je imel 67 sličic. Nekaj jih je dal Mateju, ostalo pa mu jih je 49. Koliko sličic je dal Mateju? 

6. Odštevanec je 39, razlika pa 9. Koliko je zmanjševanec? 

7. Mama je spekla 27 palačink. Razdelila jih je otrokom tako, da je vsak dobil 3 palačinke. Koliko otrok je 

jedlo palačinke? 

8. Dedek je vsakemu vnuku dal 8 evrov. Koliko vnukov ima, če je porabil 32 evrov? 

 



 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Danes bomo obravnavali snov o KRALJESTVU ŽIVALI. 

 

Najprej si oglejte posnetek, ki ga je pripravil eden izmed učiteljev za učence 4. razreda. 

https://www.youtube.com/watch?v=QeGVlpjk1mM 

 

Slišali ste, da živali delimo v dve večji skupini, med vretenčarje in nevretenčarje. Podrobneje so bili danes 

predstavljeni nevretenčarji. O tem si preberite tudi v učbeniku na strani 71 (čisto spodaj) in na strani 72. 

 

Zdaj pa v zvezek napišite naslov KRALJESTVO ŽIVALI – NEVRETENČARJI in prepišite spodnje besedilo. K 

VSAKI SKUPINI ŽIVALI ENO TUDI DORIŠITE. 

 

Nevretenčarje nimajo hrbtenice. Delimo jih na: ŽUŽELKE, PAJKOVCE, RAKE in MEHKUŽCE. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeGVlpjk1mM


 

SLOVENŠČINA 

Danes boste nadaljevali z opisom živali in spoznali, kako povzamemo vsebino opisa z miselnim vzorcem. 

Pogumno rešite naloge v samostojnem delovnem zvezku za slovenščino. 

Ne pozabite: Pri opisu živali si pomagamo s ključnimi besedami: ZUNANJOST, PREHRANJEVANJE, BIVALIŠČE, 

RAZMNOŽEVANJE, UPORABNOST.  

Opis živali – SDZ str. 43 in str. 44 nalogi 9 in 10. 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

Dragi učenci. 

Danes boste pisali PISNI PREIZKUS ZNANJA. Preden se lotite testa, pa si OBVEZNO pozorno 

preberite naslednja navodila: 

1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski naslov oziroma e-naslov vaših staršev 

ter ime in priimek.  

2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred vejicami seveda ne. Med besedami 

delajte samo enojne presledke. 

3.Časa imate dovolj, zato si za naloge vzemite dovolj časa. POZORNO PREBERITE NAVODILA in 

jih upoštevajte! 

4. Ko končate, pritisnite POŠLJI/SUBMIT. Ko pošljete rešeni test, vam mora takoj napisati: Vaš 

odgovor je bil zabeležen (Če imate program v angleščini, pa:Your response has been recorded.) 

Če niste prejeli nobenega obvestila, mi pišite, da se prepričate, če je test prispel. 

 5. Rešen test pričakujem do 20. ure istega dne. Če imate kakršnekoli tehnične težave, mi sporočite.  

 6.Tokrat na elektronski naslov ne boste avtomatsko dobili števila točk. Rezultate testa ter oceno 

vam v roku enega tedna pošljem na elektronski naslov.   

7. In seveda, bodite pošteni do sebe in naj test prikazuje vaše realno znanje, zato ga rešite 

samostojno ter brez uporabe pripomočkov in pomoči drugih. 

 

Test odprete na spodnji povezavi: 

https://forms.gle/8zh3opzD93hLW1uF8 

 

GOOD LUCK! 

 

 

 

https://forms.gle/8zh3opzD93hLW1uF8


ŠPORT 

 

Atletske vsebine: nizki start, visoki start, met 

Ponovimo nekaj atletskih vsebin, ki smo jih spoznali že v začetku šolskega leta. Te elemente uporabljamo tudi v drugih 
športih (met – v rokometu; visoki start v skoku v višino in pri igrah z žogo…). 
  
Za tek na 60 m uporabljamo štartna povelja, ki smo se jih že učili. Navedena so pod sliko.                             
Faze nizkega štarta Položaj roke – prstov 

ob štartni črti 
  
  

 

  
  

 
 

  

  
 

 NA MESTA POZOR  ZDAJ    
  
Nizki štart in štartni pospešek 
Ko začnemo teči, je pomembno, da čim hitreje stečemo iz štarta. Če imamo hiter štart, bo 
naš čas teka boljši. Pri kratkih šprintih je ta del pomemben. 
 
         

 
 
Visoki štart 
  
Na povelje "Pozor" stopiš z odrivno nogo za štartno črto. Druga noga 

je zadaj, pripravljena na prvi korak. Če je tvoja odrivna noga leva, desno 
ramo in roko potisni naprej v rahel zasuk. Teža telesa je na prednji nogi. 
V tem položaju, ki traja kratek čas, pozorno čakaj na povelje "Zdaj". 
 
 
 

METI: 
TEHNIKA META DELIMO NA ŠTIRI DELE: 
- zalet, 
- položaj za izmet, 
- izmet, 
- zaustavljanje in ohranjanje ravnotežja (pazim na prestop). 
  
NA KAJ PAZIM PRI PRAVILNI TEHNIKI META:   
- v zaletu paziš na pravilen ritem in hitrost tekalnih korakov; 
- pravilen položaj za izmet, za desničarja pomeni, da ima levo nogo spredaj; 
- delni zasuk trupa in priprava na izmetno akcijo; 
- sledi vključevanje mišic, najprej večjih (noge, trup) do manjših (roka, prsti); 
- roka mora biti pri izmetu v iztegnjenem položaju in pada navzdol proti nogi (glej spodnje slike). 
  
Poglej si posnetek meta ŽVIŽGAČA 

Met žvižgača ali vorteksa je met, ki je podoben metu kopije. V šolah in na šolskih tekmovanjih mečemo žvižgač, na 
tekmovanjih atletske zveze pa kopije. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rpRgaoXO9xo


 

     

MET TENIŠKE ŽOGICE  

Poglej si zgornji posnetek meta teniške žogice in ga primerjaj z metom žvižgača, ki smo ga že vadili tudi v šoli. Kaj si 

opazil? Roka, telo, zamah, izmet… 

Sedaj pa na praktično delo: 

Najprej se ogrej z lahkotnim tekom (2 minuti teka, hopsanje, visoki skiping…). Potem naredi raztezne vaje, ki jih poznaš. 
Predvsem dobro ogrej roki in ramena. 
 
Doma na vrtu preizkusi tvoj nizki in visoki štart. Po štartu teci krajšo razdaljo. Potem se v nizkem štartu pomeri še z 
družinskimi člani. Kdo najhitreje štarta?   
 
Poišči teniško žogico, morda imaš doma žvižgač ali kakšno drugo mehko majhno žogo. Naredi nekaj metov v cilj. Če 
imaš več prostora, ali pa lahko odideš na bližnji travnih, lahko izvedeš mete čim dlje.  Najprej naredi met iz mesta, potem 
dodaj zalet.                         
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxkRSsZIW10

