
TEDENSKI NAČRT DELA ZA UČENCE 4. c RAZREDA  - od 20. 4. do 24. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke!

Ne morem verjeti, da je za nami že 5 tednov učenja na daljavo. Tudi tokrat vas 
moram pohvaliti za ves trud in delo, ki ga vlagate v šolske obveznosti. Ponosna sem 
na vas in tudi na vaše starše, ki vam ves čas stojijo ob strani. Vsi skupaj še malo 
stisnimo pesti in pričele se bodo zaslužene prvomajske počitnice.  Te naj bodo 
namenjene lenarjenju, branju, igranju…neskončnemu uživanju. 

Prav tako boš v tem tednu do konca opravil/a bralno značko (če je še nisi).

V tem tednu boste preko video klica (aplikacija Viber) opravili še govorni nastop za 
slovenščino. Mislim, da z njim ne bo težav, saj se nanj pripravljate že od zimskih 
počitnic. Pri sebi boš imel/a miselni vzorček (fotokopijo) in obnovo napisano na listu.

Pri opravljanju nalog bodite natančni, dosledni, saj vse vaše izdelke vedno skrbno 
pregledam, zabeležim in shranim. Odnos do dela, napredovanje in trud se tudi 
štejejo h končni oceni posameznega predmeta.

Mislim, da si že vsi želimo in upamo, da se kmalu vrnemo v šolo. 

Želim vam, da bi vam ta predpočitniški teden čim hitreje minil. Jaz pa se že veselim z
vami video klica. 

Pogrešam vas.

Učiteljica Joža



UČNI PREDMET VSEBINA GRADIVA IN
PRIPOMOČKI

POTEK DELA

SLOVENSKI
JEZIK

LJUDSKA
PRAVLJICA

2. knjiga za domače
branje

NA KAJ MORAMO
PAZITI, KADAR
NAŠTEVAMO?

miselni vzorček,
obnova pravljice

na listu

SDZ str.64-67

črtani zvezek

 V tem tednu boš opravil govorni nastop po video klicu. Še vedno imaš dovolj 
časa, da se nanj dobro pripraviš. 

- Najprej boš v SDZ na str.64 pri 1. nalogi ponovil/a, katera ločila že dobro poznaš, 
katera ločila pišeš na koncu povedi in katera tudi vmes.
Pri 2. nalogi samo v mislih odgovori na vprašanja, nato se loti reševanja nalog na 
str. 65 in 66, ki ti ne bi smele delati težav. Na str. 67 pa dopolni besedilo na 
rumeni podlagi.

- V zvezek napiši naslov: VEJICA, nato prepiši spodnje povedi in z rdečo barvo     
vstavi vejice. Spomni se tudi pravila - pred KI, KO, KER, DA, ČE vejica skače in 
ga uporabi pri zapisovanju vejic.

Pek v moko vmeša sol maslo različna semena in v vodi raztopljen kvas.
Pripravi lahko beli polbeli črni rženi ajdov in ovseni kruh.
Zaposli se lahko v pekarni gostilni okrepčevalnici in celo v hotelu.
Mama je šla v pekarno ker nam je zmanjkalo kruha.
Pogledal bom če mi je sestra pojedla žemljo.
Obiskal bom peka da me bo naučil peči kruh.
Prinesi mi kvas ki je v hladilniku.
Jedel bom pecivo ko bo pečeno.                          

DRUŽBA
DEL POKRAJINE

SMO TUDI MI
Interaktivno

gradivo
Radovednih pet

SDZ za DRU str.

- Oglej si interaktivno gradivo Radovednih pet: 
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-dru-sdz-osn/#

V meniju levo zgoraj (zraven hiške) izberi 3. poglavje (Domača pokrajina) in izberi na 
desni strani 28. podpoglavje (Kaj je nadmorska višina?).  Oglej si tudi 30. 
podpoglavje (Del pokrajine smo tudi mi) in 31. podpoglavje (Ljudje preoblikujemo 
pokrajino).

- Po ogledu interaktivnega gradiva odpri SDZ na strani 68 in 69. Preberi obe 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-dru-sdz-osn/


68 in 69

zemljevid 
Slovenije

 črtani zvezek za
DRU

besedili na zeleni podlagi in nato dopiši na puščice, na kakšen način ljudje 
spreminjamo pokrajine, v katerih živimo. Izbiraj med besedami: promet, 
gospodarstvo, kamnolom, naselja, umetni otok, naravne površine spreminjamo v 
obdelovalne površine-polja.

- Vzemi zemljevid Slovenije in poišči 5 vzpetin ali krajev ter preberi, kolikšna je 
njihova nadmorska višina (npr. Triglav/2864 m). 

- V zvezek napiši naslov:

                                       NADMORSKA VIŠINA

Pod njim pod 1. točko zapiši imena petih vzpetin ali krajev, ki si jih poiskal na 
zemljevidu in zraven napiši njihovo nadmorsko višino. 
Pod 2. točko preriši spodnjo sličico in prepiši poved: 
Nadmorska višina je višina kakega kraja ali vrha vzpetine nad morsko gladino.     

LIKOVNA
UMETNOST

SLIKANJE:
CVETOČE DREVO

bel list, vodene ali
tempera barve (če

- Pojdi na vrt ali kratek sprehod. Opazuj cvetoča drevesa - deblo, razvejanost, 
barve cvetov, listov… 



tega nimaš, lahko
rišeš s flomastri)

- Vzemi list papirja in naslikaj cvetoče drevo. Slikaš s čopiči in odtisi prstov. Da bo 
slika zapolnjena, pobarvaj še ozadje. 

  

MATEMATIKA PISNO DELJENJE
Zvezek za MAT

 in
SDZ str.78-80

karo zvezek za
MAT 

in
SDZ str. 81-83

- V zvezku nadaljuj s prepisom, kjer si ostal zadnjič.  

4. Pisno deljenje z dvojnim prehodom in brez ostanka:  
- prepiši zgornja računa deljenja s strani 78; 
- najprej prepiši način računanja na dolgi način in šele potem na kratkega;
- če ti je krajši način računanja lažji, potem ti ni potrebno prepisati računanja 
na daljši način;
- prepiši tudi preizkus (račun pisnega množenja);

- po navodilih reši naloge v SDZ str.78, 79, 80

Najprej si oglej filmček in šele nato napiši 5. točko : 
Pisno deljenje z enomestnim deliteljem - razlaga 4/4
https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c

5. Pisno deljenje z ostankom:  
- prepiši zgornji račun deljenja s strani 81; 
- najprej napiši način računanja na dolgi način – pomagaj si s predznanjem s 
prejšnjih strani v SDZ –  in šele nato prepiši račun, kjer se računal na krajši 
način;
- če ti je krajši način računanja lažji, potem ti ni potrebno prepisati računanja 
na daljši način;
- prepiši tudi preizkus (račun pisnega množenja) – pazi, da ne pozabiš prišteti 
ostanka;

- po navodilih reši naloge v SDZ str. 81 – 83

SVET SNOVI
povezava do

dokumentarnega
filma

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
(ARNES) nam ob 22. aprilu, svetovnem dnevu Zemlje, omogočata brezplačen ogled 
Yann Arthus-Bertrandovega vrhunskega dokumentarnega filma ŽEJNI SVET (La Soif du

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c


NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA

zvezek za NIT

Monde).
Film si oglej sam ali skupaj z družino.

Ogled filma je mogoč do 24. aprila 2020 na portalu ARNES, na povezavi:
 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

Po ogledu filma v zvezek za NIT napiši naslov ŽEJNI SVET (dokumentarni film) in 
spodaj z vsaj petimi povedmi napiši, kaj ti je bilo v filmu najbolj zanimivo, kaj se te je 
najbolj dotaknilo, kaj si izvedel novega, tvoje mnenje o svetovni težavi z vodo ali 
podobno…

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li


      UČENJE NA DOMU - KAJ SEM ŽE OPRAVIL?                            6. teden: 20.4. – 24.4.2020
  
       Preglednico mi pošlji najkasneje do NEDELJE, 26.4.2020, na moj e-naslov.

Ime in priimek:
UČNI

PREDME
T

VSEBINA OPRAVLJE
NO



OPOMBE 

SLJ

 Branje (glasno branje, 
branje za bralno značko,
…)

Obnove knjig in besedil pošlji po 
e-pošti, za pesmico mi pa pošlji 
posnetek (kdor je BZ končal, ne 
rabi pošiljati ničesar).

 Govorni nastop (video 
klic)

 Zapis v zvezku: VEJICA Pošlji fotografijo zapisa v zvezku.

DRU
 Ogled interaktivnega 

gradiva Radovednih pet-
Del pokrajine smo tudi mi
(vsa tri podpoglavja: 28., 
30. in 31)

 Zapis v zvezek-
Nadmorska višina

Pošlji fotografijo zapisa.

LUM  Cvetoče drevo Pošlji fotografijo cvetočega 
drevesa.

NIT  Ogled filma Žejni svet in 
zapis v zvezek

Pošlji fotografijo zapisa v zvezku.

MAT

Pisno deljenje
 Prepis v zvezek

Pisno deljenje
 Reši naloge 

SDZ str. 78, 79, 80
Pisno deljenje

 Ogled filma in prepis v 
zvezek

Pisno deljenje
 Reši naloge

SDZ str. 81, 82, 83

Pošlji fotografijo rešenih nalog.

Prostor za OPOMBE:


	Pisno deljenje z enomestnim deliteljem - razlaga 4/4

