
Učenci in starši, 

 že je pred nami 6. teden. Upam, da ste v tem času že spoznali veliko novih 

zakonitosti poučevanja na daljavo. Kot ste, spoštovani starši, že sami ugotovili, 

smo v teh tridesetih dnevih vsak po svojih močeh pomagali učencem do novih 

spoznanj in zakonitosti, za kar se vam zahvaljujem, ker brez vaše pomoči nam 

ne bi uspelo. Zavedati se moramo, da se mora vsak izmed nas po svojih 

najboljših zmožnostih potruditi, da bomo otrokom dali najboljša navodila za 

izobraževanje. 

Urnik dela 4.a razreda od 20.4. do 24.4. 

***Ne pozabite na Radovednih pet, kjer je interaktivno gradivo z 

multimedijsko vsebino (razlaga, filmi, pojasnila). 

Matematika: 

DZ stran 84-Pisno deljenje z večkratniki števila 10, strani 84-89 (naloge si 

razdelite skozi cel teden). 

Slovenščina: 

DZ strani 68-70-Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo (ponovitev snovi). 

Dz strani 74-77-Kako izrekamo prošnjo. 

KVIZ o našem berilu za 4. razred (glej navodilo na listu o kvizu). 

Družba: 

DZ strani 100-101-Izdelaj svoj časovni trak (film na Radovednih pet, trak 

naredite v DZ). 

 

***Naravoslovje in tehnika, likovna umetnost: 

Pri likovni umetnosti izdelajte svoj fosil. Pomoč se nahaja na strani 76 v DZ za 

NIT. Pripomočki za izdelavo so tudi v didaktični škatli in v naravi. 

NIT: DZ stran 77-Prilagoditve živih bitij na okolja v katerih živijo. Prepišite 

Moram vedeti.*** Ne pozabite film na Radovednih pet in you tube. 

 

Šport: 

Igre v naravi,  hoja in tek na prostem, vaje za lepo držo hrbtenice (you tube). 



 

Kviz o našem berilu za 4. razred 
 
 
 
Malo za šalo, veliko za res 
 
 
Dostop do kviza: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w63p7fzu4m3 
 
 
Za reševanje naloge učenci potrebujejo berilo Radovednih 5 za 4. razred. 
Odgovore z malimi tiskanimi črkami  vpisujejo v prazne kvadratke, paziti pa 
morajo na pravilno rabo velike začetnice. V zgornjem desnem kotu se jim 
izpisuje število pravilnih oz. napačnih odgovorov in čas, porabljen za reševanje. 
Na koncu lahko preverijo pravilnost reševanja, imajo pa tudi možnost, da 
nepravilne odgovore popravijo.  
 
 
Naloga je narejena s spletnim orodjem https://www.thatquiz.org/sl/.  
 
Franci Mravinec, razrednik 
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