
NAVODILA ZA DELO od 23.3. do 27.3.2020 – 4.B razred 

 

Pozdravljeni učenci! 

Žal nam razmere  še vedno ne dovoljujejo  rednega dela. Tukaj imate nekaj navodil za delo v 

prihajajočem tednu. Za delo lahko uporabljate poseben zvezek, liste (a ne jih izgubit) Ko pridemo v 

šolo bomo pregledali, kaj vse ste naredili. Najprej pa ostanite zdravi. 

 

SLO 

- Vsak dan piši dnevnik. Nekaj  besed, kaj vse si počel – ne samo stvari za šolo. Napiši tudi,kaj si 

počel s starši… 

- Izberi si en poklic. Sestavi  5 vprašalnih povedi o njem in jih zapiši. Vprašanja postavi staršem 

in zapiši še njihove odgovore. Torej vse skupaj 10 povedi. Pazi na ločila. 

- Rad bi postal – napiši spis  

- BERI VSAJ  10 MINUT NA DAN (zapiši, kaj si bral) 

MAT 

- Utrjuj poštevanko ( ne pozabi na deljenje) 

- Prepiši in pisno zmnoži 

835 X  7       4216 X 3      2273 X 4    725 X 70  308 X 8    427 X  40 

- Liki in telesa  - delaj vaje  ( rešitve napiši v zvezek, ali nariši , če lahko- če imaš DU delaj vaje v 

njega) 

- Skladnost likov DU str. 62 – naredi ustno, nariši in napiši , kar se da 

V zvezek nariši in pobarvaj dva skladna trikotnika, pravokotnika in kvadrata.  

 

NAR 

Ločevanje odpadkov je pomembno – IZDELAJ PLAKAT, ki ga boš v šoli predstavil  ( primer – ekološki 

otok, posode za ločevanje, označi jih….) 

 

LUM  

 Izdelaj hišo iz papirja, kartona – pomoč DU str.73. Lahko pa je to popolnoma tvoj izdelek 

 

DRU 

Vadimo za kolesarski izpit ( gesla sem poslala staršem) 

 



ŠPO 

Gibljemo se lahko tudi na domačem dvorišču, vrtu. Vadi met žoge  ( vrzi jo visoko v zrak in jo skušaj 

ujeti) Nariši si tarčo…koliko zadeneš…razdaljo večaj. Sprehodi se s starši v bližnji gozd- narava je tako 

lepa. 

 

Potrudi se in naredi kolikor je le mogoče. Imaš ves teden. Razporedi si delo. Vem,  da bo šlo…BRAVO  

že v naprej. 

Te kaj zanima, imaš težave…poprosi starše in se mi skupaj oglasite na moj elektronski naslov.  

Tvoja učiteljica Stanka 

 


