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Delo na daljavo za sredo, 25. 3. 2020 
 

Pozdravljeni učenci in učenke, 

ne pozabite, da je danes materinski dan. Zato svoji mami podarite 

izdelek, ki ste ga naredili v šoli. Spodaj imate pesem. Lahko jo 

preberete svoji mami. 

Lahko pa ji olajšate današnji dan tudi tako, da namesto nje opravite 

kakšno hišno opravilo. Zagotovo bodo vaše pomoči zelo vesele.  

 

Iskrene čestitke tudi v mojem imenu vsem mamam ob materinskem 

dnevu.  

         Kristijan Marinič 

 

 

   

Vsaka mama je prava mama,  

dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje. 

(Tone Pavček) 

 

 

 

  



ŠPO 

Poglej smernice za šport. Izberi si vadbo, ki jo lahko opraviš v sobi. 

Lahko si pomagaš s kakšnim posnetkom. 

 

 

MAT 

Natančno si preberi učno snov v učbeniku na strani 117.  

 

Prepiši si učno snov v zvezek. 

 

Pravokotnik 
 

• Ima štiri stranice in oglišča. 

• Po dve nasprotni stranici sta enako dolgi in  vzporedni. 

• Stranici, ki se stikata, sta med seboj pravokotni. 

• Pravilna označitev pravokotnika:  

     -   točke A, B, C, D in  

   -   stranice: a, b. 

 

 
 

Naloga 

Nariši tri pravokotnike, jih pobarvaj in pravilno označi. 

 

 

 

 



NIT 

Preberi si učno snov v učbeniku na strani 101-103. 

 

Prepiši si učno snov v zvezek. 

 

Prilagoditve živih bitij 
 

Živa bitja se na okolje, v katerem živijo, prilagodijo z obliko telesa, 

barvo, izrastki, trdoto povrhnjice … 

Nekateri so prilagojeni z varovalno barvo, ki jih varuje pred plenilci. 

Drugi opozorijo nase in prepričajo plenilce, da so strupeni, čeprav 

mogoče to ne drži. 

 

Varovalna barva  Svarilna barva  Prilagoditve rastlin 

Kamelenon,   Močerad,   Kaktus (malo vode). 

metulj, živi list.   mlečna kača. 

 

(po želji lahko narišeš ali prilepiš ilustracije živali, rastline). 

 

 

 

SLJ 

Preberi si 2-krat besedilo od Bine Štampe Žmavc – Ure kralja Mina.  

 

  



TJN 

Spoštovani starši in učenci 4. razreda, 

pred nami je drugi teden izobraževanja na daljavo, zato vam pošiljam nova 

navodila. 

Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste 

delo opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi 

povratno informacijo. 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kadarkoli kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Slavica Balek Haddaoui 

NAVODILA ZA DELO 

1. ura (sreda) 

1. V uvodu preverite s pomočjo spodnjih rešitev vaše delo s prejšnjega tedna. 

Napake si popravite z drugo barvo, kot ste pisali kriterije in odgovore. Na ta 

način boste točno videli, kaj je potrebno še utrditi in ponoviti. 

REŠITVE KRITERIJEV USPEŠNOSTI –  s prejšnjega tedna: 

1. Ja. /Nein. 

2. Ich habe Hunger. 

3. Ich habe Durst. 

4. Guten Appetit!, Buon appetito! Bon appetit! Buen provecho! (v vsaj dveh 

jezikih) 

5. Wie spät ist es? 

6. Es ist zwei Uhr. (primer) 

7. Ja. / Nein. 

8. Ja. / Nein. 

9. Ich nehme Pizza Vier Jahreszeiten./ Ich möchte Pizza Vier Jahreszeiten 

essen. (primer za pico »štirje letni časi«)  

10. Ich möchte Cola trinken. / Ich nehme Cola. (primer za koka kolo) 

11. Der Norden, der Osten, der Westen, der Süden 

12. Wie spät ist es?   
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PRIMER: Es ist sieben Uhr. (am Morgen - zjutraj) 

 Es ist neunzehn Uhr. (am Abend – zvečer) 

13. Ja. /Nein.  

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 

dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, 

zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig 

 

2. NASLOV V ZVEZEK: VERBESSERUNG (Poprava) – V zvezek napišete 

popravo. V popravi še enkrat zapišete le tiste povedi, v katerih ste imeli 

napake. Pri zadnjem kriteriju zapišite le številke, ki so bile narobe. 

 

3. ZAPIS NA MOJ E-NASLOV: Prosila bi, da mi na zgornji e-naslov na 

kratko zapišete, koliko napak ste imeli in pošljete poslikano popravo. 

ŠE EN NAMIG Z MOJE STRANI: v sredo 25. marca (Muttertag)  lahko presenetite mamo z 

majhnim presenečenjem in se ji na ta način zahvalite za vso pomoč, ki vam jo nudi v teh 

težkih trenutkih.  

https://www.youtube.com/watch?v=EIk7oh5G3G8 
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