
Pozdravljeni mladi raziskovalci 4.a razreda 

 

Za nami je teden dni odkar delamo na daljavo s pomočjo računalnikov. Vem, da 

sem vam velikokrat rekel, da delajte čim manj z njimi. Sedaj pa je situacija 

nekoliko drugačna in se moramo tako učiti in biti med seboj povezani. 

Pri delu nimate vsi enake možnosti za takšno obliko dela. Učne liste, ki jih boste 

dobivali, ni potrebno natisniti. Odgovore zapišite v zvezek. Lahko imate en velik 

zvezek za vse predmete. Preden boste začeli delati zapišite datum in predmet.  

V pomoč naj vam bo zbirka RADOVEDNIH PET, navodila sem poslal pred dnevi 

vašim staršem. 

 

Slovenščina 

DZ str. 54,55,56. Opis poklica(3 ure) 

Poišči pesem Kaj vse je tata ?. Prepiši jo v zvezek in odgovori na vprašanja 

(odpreš zavitek dejavnosti po branju). Če pa hočeš še malo možganske 

telovadbe se jo nauči na pamet. (2 uri) 

Kar pa vem, da radi raziskujete svet, berite in vedite več. 

 

Matematika 

DZ str. 51 geometrijska telesa in liki. Dobro poglej navodila in razlago na 

straneh 52,53. Nato reši nalogo na strani 54. (1 ura) 

Lastnosti geometrijskih likov, reši nalogo 1. (1 ura) 

Pravokotnik, kvadrat ( stran 56,57,58). Dobro poglej označevanje teh likov. (2 

uri) 

Skladnost likov in utrjevanje (stran 59,60,61,62). 

Pri delu uporabljaj geometrijsko orodje, bodi natančen pri risanju. 

 



Družba 

DZ str. 70-74. Poišči naslov Dejavnost, po navodilu rešuj naloge v DZ. (2 uri) 

 

Naravoslovje in tehnika 

DZ str. 64-66. Reši in prepiši v zvezek poglavja Moram vedeti. (2 uri) 

Vsak dan vadi promet (Z glavo na kolo) in naloge v Kolesarju.  

 

Likovna umetnost in šport 

Vem, da imaš v razredu vse likovne potrebščine. Vseeno pa poskušaj narisati ali 

naslikati cvetočo češnjo ali pa breskev. Poišči jo nekje v bližini doma, jo opazuj 

in se še sproti sprehodi in naužij svežega zraka. 

V kolikor boste hoteli poslati kakšen izdelek, prosite starše, da vam pomagajo. 

Tudi, če kaj ne bo jasno, mi pišite. 

Držite se pravil. 

V življenju dobrih ni strahu. 

Franci Mravinec, razrednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


