
Dragi četrtošolci! 

Najprej en lep pozdrav .  

Naj vas samo spomnim na tri stvari, ki jih potrebujem od vas, pa mi jih 

nekateri še niste posredovali: SLJ – domače branje, plakat oz. 

predstavitev poklica in NIT – preverjanje. Prosim, če mi omenjene 

stvari posredujete do konca tedna, v kolikor seveda še niste.  

Prav tako naj vas še enkrat spomnim, da potrebne stvari pošiljate tudi 

ostalim učiteljem, ki vas poučujejo.  

In še najpomembnejše obvestilo, potrebno bo pričeti z ocenjevanjem. 

Kot kaže bomo tudi to izvedli na daljavo. V bližnji prihodnosti vam bom 

posredovala, kaj bom ocenjevala in na kakšen način bo ocenjevanje pri 

posameznem predmetu potekalo.  

Predlagam vam, da mi poskusite poslati video posnetek govornega 

nastopa (lahko na e-naslov, messenger ali skype) pri SLJ (kar nekaj vas 

je to že storilo), ker bo, v kolikor bo to izvedljivo, to ena od oblik 

ocenjevanja.  

Sedaj pa je pred vami zopet nekaj novih nalog. Najboljše, da kar veselo 

začnete z delom. 

Učiteljica Marjetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA: 22. 4. 2020 

SLJ (2 uri): Desa Muck: Blazno resno popolni 

Danes je na vrsti odlomek Dese Muck: Blazno resno popolni. Desa je 

znana slovenska pisateljica, verjetno najbolj priljubljena med mladimi. 

Morebiti ste jo zasledili tudi  na TV zaslonih kot igralko ali voditeljico. 

 

V današnjem odlomku na poseben način predstavi bonton oz. obnašanje 

v kinu. Najprej si na interaktivnem gradivu ali v spodnjem okvirju preberi 

predzgodbo. 

 

 
 

Nato na interaktivnem gradivu poslušaj omenjeni odlomek.  

Razmisli! Kakšen se ti zdi odlomek? Ali si navajen takšnega načina 

pisanja? Se ti je zdelo kaj nenavadno? Kaj in zakaj? 

 



Sedaj odlomek sam preberi. Po potrebi tudi dvakrat, če nisi dobro 

razumel. Nato v zvezek odgovori na vprašanja. 

 

Zapis v zvezek 

SLJ: Desa Muck: Blazno resno popolni 

Desa Muck je znana slovenska pisateljica, ena najbolj priljubljenih med 

mladimi. Zaslediti jo je možno tudi  na TV zaslonih kot igralko ali 

voditeljico. V današnjem odlomku na poseben način predstavi bonton 

oz. obnašanje v kinu.  

Odgovori na vprašanja 

 

 

Napiši, kako bi ravnal ti, če bi bil takrat v kinu. 

 

 

 

 



TJA: V HIŠI 

REŠITVE 

DZ str. 74: 

Naloga 1:     1-leva sličica, 2-leva sličica, 3-leva sličica 

Naloga 2:     2-seven, 3-nine 

 
Spodaj »pripenjam« povezavo do posnetkov. 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/super-minds-1-audio-cd-2.html 
(audio posnetki – CD 2) 
 

Reševanje nalog: 

UČ str. 76, nal. 1:  

Poglej si sličice (a, b, c, d) in preberi povedi (od 1 do 6). Napiši za katero 

sličico velja posamezna poved. Piši v zvezek – glej primer spodaj. 

Exercise 

UČ str. 76, nal. 1  
1 – c 
2 –  
3 –  
4 –  
5 –  
6 –  

Nalogo 2 na isti strani naredi ustno. Glej zapisan primer v učbeniku. Če 

imaš možnost, poišči nekoga, ki mu lahko postavljaš vprašanja. 

UČ str. 77, nal. 1 
Poslušaj posnetek 50 in poskusi ugotoviti, katera hiša je opisana (po 

potrebi poslušaj večkrat). Piši v zvezek – glej spodnji primer. 

1 – desna sličica 
2 –  
3 –  
 
UČ str. 77, nal. 2:  
Preberi si opis hiše in na podoben način poskusi ustno opisati svojo hišo. 
 

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/super-minds-1-audio-cd-2.html


GUM: IGRE S TONI 

Še vadi: 

 solmizacijsko lestvico (naprej in nazaj): poj in kaži z roko, 

 pesem DO RE MI (imaš jo na interaktivnem gradivu pod naslovom 

Igre s toni, oznaka »slušalke«); če ti besedilo še ne gre, si 

pomagaj z zapisom v DZ na str. 73 ali 74. 

 

DZ str. 75 zgoraj 

Poskusi zapeti zgornje solmizacijske zloge (najprej zgornjo vrstico, nato 

spodnjo). Daljši okvirčki pomenijo tudi daljše tone. Ali si ugotovil za 

katero pesem gre?  

Če ti slučajno ni uspelo, nič hudega. Na interaktivnem gradivu pod 

naslovom Igre s toni klikni na oznako svinčnika. Tam nanizaj tone tako 

kot so v DZ in nato poslušaj. Kot si verjetno že ugotovil, gre za nam že 

dobro znano pesem Marko skače. Zraven zapoj najprej s solmizacijskimi 

zlogi, nato pa še z besedilom pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČETRTEK: 23. 4. 2020 

 

NIT: SHRANJEVANJE SNOVI 

Menim, da vam je današnja tema o shranjevanju snovi že poznana.  

Preberite str. 66 v DZ in rešite naloge . 

Zapis v zvezek 

SHRANJEVANJE SNOVI 

TRDNE SNOVI - posode, škatle, vreče, zaboji … 

TEKOČINE - steklenice, plastenke, sodi, cisterne … 

PLINI - jeklenke 

 

 

ŠPO: Igre z žogo 

Naredi gimnastične vaje po lastni izbiri (razgibaj celo telo).  

Sledijo različne igre z žogo (poišči si primeren prostor):  

- vodenje žoge z roko (naprej in nazaj) 

- vodenje žoge z nogo (naprej in nazaj) 

- odboji v steno (ne z umazano žogo na čisto fasado ) 

- različne podaje (z roko in nogo), če si poiščeš partnerja 

- … 

 

 

 

 

 

 



DRU: ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI 

Na interaktivnem gradivu, pod naslovom Za naravo smo odgovorni vsi, 

si najprej preberi besedilo.  

Pod oznako »polžka« si poglej, koliko časa je potrebno, da se določen 

predmet razgradi.  

Nato s pomočjo slik in dodanih komentarjev reši str. 91 v DZ. 

 

Zapis v zvezek 

ONESNAŽEVANJE NAŠEGA PLANETA 

KMETIJSTVO - škropiva in umetna gnojila 

INDUSTRIJA - različne strupene snovi 

PROMET - izpušni plini 

GOSPODINJSTVA - čistilna sredstva, kurjava ... 

ČRNA ODLAGALIŠČA - gre za velike količine 
odvrženih odpadkov v naravi 

 

 

 

 

 


