
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

Pozdravljeni!  

Upam, da ste se odpočili, imeli čas za igro, branje, morda kak izlet v naravo. Sedaj pa je pred nami čas, ko stisnemo še 

zadnje moči in uspešno pripeljemo šolsko leto do konca. Kot zaenkrat kaže, bomo 4. razred zaključili s poukom na 

daljavo. Tako se bomo še naprej vsi trudili, da bo delo potekalo tekoče in brez večjih težav. Za kakršnekoli informacije 

ali pomoč, sem vam vedno na voljo. 

V tem tednu pa sledi tudi prvo ocenjevanje, in sicer pri predmetu likovna umetnost. Vsa navodila boste prejeli v 

četrtek, kar brez skrbi   

Da pa ne bo preveč delavno takoj po počitnicah, boste že jutri imeli kulturni dan. 

Tako, še nekaj tednov je pred nami. Tri, štiri, zdaj, veselo na delo!  

Učiteljica Katja 

 

ŠPORT 

Glej navodila v spletni učilnici. 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

Kako izrekamo opravičilo? 

Pri slovenščini smo pred kratkim spoznali kako napišemo prošnjo in zahvalo, danes pa je na vrsti tudi opravičilo. 

S pomočjo nalog v DZ, boš spoznal, kako napišemo opravičilo. Reši naloge na strani 88: 

 naloga 

Beri povedi, ki so jih izrekli ljudje na fotografijah in v katerih je izraženo opravičilo. 

Odgovarjaj na vprašanja o sporočevalcu, naslovniku in temi opravičila.  

 2. naloga 

Pogovori se s starši o svojih izkušnjah z izrekanjem opravičila (kdaj ga izrečejo, komu in kako).  

 3. naloga  

Preberi Zalin nasvet v oblačku in razmisli, kako se ti opravičiš brez, da bi uporabljal besede.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Rešitve (petek, 24. 5.): 

     

Pisno deljenje z večkratniki števila 10 

Najprej ponovi svoje znanje o pisnem deljenju in izračunaj naslednja dva računa:  

256 : 4=      

in      

861 : 7 =       

 

Oglej si posnetek, ki prikazuje postopek deljenja z večkratniki števila 10: 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0 

Verjetno si že ugotovil, da, ko prečrtamo število 0, dobimo račun, ki ga že znamo pisno deliti. Ko delaš preizkus pazi, 

da računaš s celimi števili, brez prečrtanih 0. 

Odpri DZ na strani 84 in si oglej primere pisnega deljenja z večkratniki števila 10. Preberi pogovore med junaki 

Radovednih 5. 

350 : 50 =  P: 7 ∙ 50 
350 : 50 =                             350   
35 : 5 = 7          
 
V DZ reši naloge na strani 85 in 86 (Pri reševanju si pomagaj z brisanjem ničel.) 
 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V kraljestvu gliv 

Za začetek preberi besedilo v učbeniku na strani 111. Oglej si slike in preberi besedila pod njimi. Ustno odgovori na 

naslednja vprašanja: 

Katero kraljestvo boste spoznali?  
Katera bitja so v tem kraljestvu? (gobe, plesni, glive) 
Kakšna so ta bitja?  
Kje živijo glive?   

 
Oglej si sliko gobe. Preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja: 

https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0


Ali je goba gliva?  
Kateri del glive imenujemo goba?  
Kaj pomeni, da je goba razmnoževalni del glive?  
 
V delovne zvezku na strani 83 reši 1. nalogo. 
 
Nato nadaljuješ z branjem besedila v učbeniku na strani 112 in 113. Ob sličicah razmišlljaj: 

 
1. slika 
Kaj se zgodi z banano, če jo poleti 14 dni pustimo na kuhinjski polici? Kdo to povzroči?  
Ali se to zgodi z vsem sadjem? Zakaj? Ali je tako sadje še užitno?  
Oglej si slike sadja in primerjaj sveže in gnilo sadje. 
 
2. slika 
Zakaj so koristne glive, ki zrastejo na odmrlih deblih? (ker se hranijo tako, da razkrajajo odmrle organizme in  
njihove dele; pri tem pa nastajajo snovi, ki jih potrebujejo rastline). 
 
3. slika 
Kaj pomeni, da nekatere glive uspevajo v sožitju? (primer: glive dobijo od alg hranilne snovi, alge pa od gliv vodo 
in minerale). 
Kaj pomeni, da so nekatere glive zajedavke? (napadejo druge organizme in se z njimi hranijo) Poglej sliko na str. 
113. 
 
4. slika 
Katere glive zrastejo na starem kruhu? Ali je taka plesen užitna? 
 
 
Poznaš sir gorgonzola? Če ne, si ga oglej na spletni strani, mogoče pa ga imate doma v hladilniku. 
Kateri del sira je gliva? Kako jo imenujemo? (To je plemenita plesen.)   
V čem sta si plesen na kruhu in plesen na siru podobni, v čem se razlikujeta? 
 
 
Preberi besedilo na strani 113, poskušaj si čim več zapomniti. Ustno odgovori na tri vprašanja. 
  
V delovnem zvezku reši še 2. nalogo na strani 83. 
 
Naloga: 
Učbenik, str. 113 – Ena dejavnost (izvedi dejavnost kot je opisana v učbeniku) 
 
 
 
Zapis v zvezek: 
 

KRALJESTVO GLIV 
 

1. Glive živijo v vseh življenjskih okoljih. 
 

2. UŽITNE GLIVE: nekatere vrste gob, plemenite plesni 
NEUŽITNE GLIVE: strupene gobe, krušna plesen na kruhu … 
 

3. Glive so v naravi zelo pomembne, saj razkrajajo odmrle organizme. 
 
 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Igre s toni- pesem Jutro 

 
SDZ, str. 75 
Oglej si zapis pesmi Marko skače s solmizacijskimi zlogi.  
Določi, kateri del v zapisu predstavlja osminko in kateri četrtinko. (Namig: Večje polje prestavlja noto četrtinko, 
manjše pa osminko.) 
Pesem zapoj s solmizacijskimi zlogi in fonomimičnimi gestami. (kažeš na telesu tonske višine) 
 
 
Zgodba o Marku: 
Marko je ves dan veselo skakal po trati, zvečer pa se je utrujen ulegel v posteljo in zaspal. (Tudi ti zapri oči.) Bližalo se 
je jutro in prvi sončni žarki, ki so prebudili vso naravo, so prebudili tudi Marka. Počasi je odprl oči, se pretegnil in 
globoko zazehal. 
 
SDZ, str. 75 
Preberi besedilo pesmi Jutro.  
Besedilo boš uglasbil. 
Pripravi solmizacijske krožce in sicer DO, RE, MI, SO in LA.  (če nimaš krožcev, lahko narediš nove) 

 Vsako kitico naredi v novo vrsto. 
 Posamezne dele preverjaj s petjem ali melodičnim inštrumentom. (če ga imaš) 

 
 
Reši 5. nalogo v DZ na strani 75  Zapiši melodijo v tabelo z besedilom. Svoje melodije predstavi staršem. 
 
 
 
 
 
 


