
Spoštovani učenci in starši, 

čas hitro mineva in že je pred nami 5. teden učenja na daljavo. Upam, da ste 

praznike preživeli lepo, v krogu svojih družin in si nabrali novih moči za delo v 

prihajajočem tednu. 

Verjeti moramo v to, da vztrajnost rodi sadove. 

 

Urni dela 4.a razreda od 14.4. do 17.4. 

 

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

vsebino (razlaga, filmi, pojasnila). 

 

Matematika: 

DZ stran 80-besedilne naloge, pisno deljenje z ostankom-strani 81-83. 

 

Slovenščina: 

DZ strani 64-67-Na kaj moramo paziti kadar naštevamo. 

Berilo, proza: Protideževna juha (branje, odgovori na vprašanja). 

 

Družba: 

DZ strani 98-99-Preteklost, sedanjost, prihodnost. 

 

Naravoslovje in tehnika: 

Preverjanje znanja (učni list vam pošljem na vaš elektronski naslov). 

 

Šport: 

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

 



Likovna umetnost: 

Izdelaj lonček za rože  

LONČEK ZA ROŽE  

 POTREBUJEMO:  
 plastenko od mleka ali čistila (Prej jo dobro očisti in posuši!)  

 ostanki blaga, platnic od zvezkov, darilnega papirja  

 škarje  

 lepilo mekol  

 voda  

 jogurtov lonček  

 čopič  

 zemlja  

 roža (trobentica, vijolica…) ali čebulica (hiacinte, narcise…)  

NAVODILO ZA DELO: 

 1. Odreži plastenko pod ročajem. 

 

 2. Posodo obrni navzdol in nekdo od odraslih naj ti pomaga narediti v dno 4 luknjice (za 
odtekanje vode). 

 



3. Nareži ali natrgaj pisano blago ali darilni papir na manjše koščke. 
 

 
 

4. V jogurtovem lončku zmešaj 2 dela lepila mekol in del vode. S čopičem lepilo razmaži po 
zunanjem delu lončka. 
 

 
 

5. Na plastenko prilepi koščke papirja in jih tudi po vrhu premaži z lepilom. 
 

 
 



6. Notranji in zunanji rob lončka oblepi s trakom v odgovarjajoči barvi. Pusti, da se posuši. 
 

 
 

7. Na dno lončka položi pest peska ali drobnih kamenčkov. 
 

 
 

8. V lonček daj nekaj zemlje in posadi cvetlico. Dodaj še zemljo in jo previdno potlači okrog 
cvetlice. Zalij jo z vodo 

 
***Ne pozabite odpreti spletne učilnice TEAMS, 4.a-datoteke. 

Franci Mravinec, razrednik 


