
10. teden 

Spoštovani učenci in starši, 

V času izobraževanja na daljavo poteka bistveno več komunikacije med vami in 

z menoj kot razrednikom, kar je zelo pohvalno, saj poskušamo skupaj prebroditi 

ta čas, ko nisem skupaj z učenci v razredu. Kot veste se z jutrišnjim dnem 

vračajo v šolo vsi učenci 9. razredov in tudi učenci 4., 5., 6., 7., in 8. razredov, ki 

rabijo učno pomoč. Ostali pa se boste še za nekaj časa šolali na daljavo. 

 

Učenci, ki bi radi oceno popravili me obvestite tako, da se vpišete v tabelo  

TEAMS-a, ali pišite na moj elektronski naslov. 

 

Urnik dela 4.a razreda od 25.5.do 29.5. 

 

Šport: 

Nogomet (vodenje žoge, oddaja in sprejem žoge, strel na gol). 

 

Matematika: 

DZ, str. 20-24, Masa in deli celote. 2 uri. 

Preverjanje znanja, DZ str. 25-28. (Znanje preverite na Radovednih pet s klikom 

na kljukico, naredite popravo in me obvestite o rezultatih). 3 ure. 

 

Slovenščina: 

Berilo, dramatika:  Frane Puntar, A,  glasno in tiho branje, odgovori na 

vprašanja (če hočeš lahko vprašanja prepišeš, besedilo lahko dramatizirate tudi 

v krogu družine in napišete svojo radijsko igro). 3 ure. 

DZ str. 96-101, Kako se pogovarjamo po telefonu? 2 uri. 

Ne pozabiti na glasno branje (15 min) in na bralno značko. 

 

 



Družba:-ponavljanje in utrjevanje (navodila so na UL, ga pošljem zraven) 

UL, če nimate možnosti tiskanja, rešitve z odgovori zapišite v zvezke. 2 uri. 

 

 

Naravoslovje in tehnika:-ponavljanje in utrjevanje (navodila so na UL, ga 

pošljem zraven) 

UL, V kraljestvu rastlin, če nimate možnosti tiskanja, rešitve z odgovori zapišite 

v zvezke. 3 ure. 

 

Likovna umetnost: Slikanje, tople in hladne barve (navodila so na PPT, ga 

pošljem zraven, dobro poglejte slike in poiščite idejo v naravi. Za to obliko dela 

so namenjene 4 ure.) 

 

***UL si, v kolikor imate možnost natisnite, če tega nimate, pišite samo 

odgovore v zvezek. 

 

***Ne pozabite na zbirko Radovednih pet, TEAMS, e-pošto, spletno stran naše 

šole in You tube. 

 

Vse odgovore pišite v zvezke in DZ, ki bodo na koncu tudi odločali o boljši oceni. 

Rešitve pa pošiljajte tako kot do zdaj meni v pogled. 

 

Franci Mravinec, razrednik 

 

 


