
4. razred 

 

18. 5. 2020       

 

 

SLJ, MAT, TJA , DRU, ŠPO 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

Brali ste odlomek iz knjige Ronja, razbojniška hči, ki jo je napisala Astrid Lindgren. 

 

1. Ime in priimek pisateljice napišite v zvezek in raziščite še njena druga dela za otroke. 

 

2. Pisno odgovorite v zvezek.  

Kako bi se počutili, če bi bili sami sredi temnega gozda? 

 

 

MATEMATIKA 

 

Zadnja ura matematike je bila namenjena utrjevanju, današnja ura pa je namenjena 

preverjanju znanja. 

 

Pred preverjanjem znanja lahko snov ponovite v 

Zbirki osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 56. 

 

V DZ 3 str. 49 in 50 rešite: Preverimo, kaj smo se do sedaj naučili. 

 

Rešene naloge mi lahko pošljete, lahko pa vam jih pregledajo starši – rešitve bom poslala. 

Poslala bom tudi rešitve ponavljanja v prilogi. 

 

V rešitvah naj vas pri 7. nalogi ne moti podpisovanje pri pisnem množenju. ( V rešitvah je 

zmnožek podpisan  pod prvi faktor.) Naš dogovor je: PODPISUJEMO POD DRUGI 

FAKTOR. 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

 

8.teden / 1.ura 

 

PREVERJANJE ZNANJA 

Danes boste opisali sebe. Da boste videli, kaj želim od vas, preberite, kako se je predstavil 

deček Tommy, ki je doma v Veliki Britaniji.   



Prepričana sem, da dobro razumete zapisano, a sem za vsak slučaj dodala prevod v 

slovenščino.  

1   Hello. I'm Tommy.                                                   (Pozdravljeni. Jaz sem Tommy) 

2   I'm nine years old.                                                   (Star sem devet let.) 

3   I'm tall.                                                                      (Sem visok.) 

4   I've got short red hair and small green eyes.     (Imam kratke rdeče lase in majhne zelene 

oči.) 

5   I'm from Britain.                                                      (Sem iz Britanije.) 

6   I've got two cats but I haven't got a dog.            (Imam dve muci toda nimam psa.) 

7   I like pancakes but I don't like Chinese food.     (Rad imam palačinke toda ne maram 

kitajske hrane.) 

8   My favourite toy is my train.                                 (Moja najljubša igračka je vlak.) 

9   It's new, long and beautiful.                                  (Je nov, dolg in lep.) 

10   It can move very fast.                                           (Lahko se premika zelo hitro.) 

11 I'm happy.                                                                 (Sem srečen.) 

Goodbye !!!                                                                    (Zbogom !!!) 

 

Sedaj ste pa na vrsti vi: 

Napišite naslov: 

 

THAT'S ME !  (To sem jaz) 

 

Nato opišite SEBE, tako kot je to naredil Tommy. 

 

Izdelek fotografirajte in ga tokrat VSI pošljite do sobote, 23.5.2020. 

Morda vam bodo v pomoč spodnji izrazi: 

a) Kakšen sem ? 

I'm tall. (Sem visok.) 

I'm short. (Sem nižje postave.) 

b) Kakšni so moji lasje ? 



I've got light brown hair. (Imam svetlo rjave lase.) 

c) Kakšne so moje oči ? 

I've got blue eyes. (Imam modre oči.) 

d) Kako se počutim ? 

I'm happy. 

I'm sad. 

 

HAVE A BEAUTIFUL DAY !!! 

 

 

DRUŽBA 

 

 

Pri družbi ste se naučili, kaj so NARAVNI POJAVI. 

 

Danes boste spoznali, kaj je NARAVNA DEDIŠČINA. 

 

Naravna dediščina so redki in posebni pojavi, tako v živi, kot v neživi naravi. 
 

Poglejmo nekaj primerov: 

 

    
Slap Savica                              Cerkniško jezero             Naravni most v Rakovem Škocjanu 

 



       
 

Škocjanske jame                  Človeška ribica                  Kozorog 

 

Preberite in napišite razlago. 

 

 
 

Rešite vaje v DZ str. 63 do 65. 

 

 

 

ŠPORT 

 

Igre z žogo 

 

Oglejte si različne spretnosti z žogo in jih izvajajte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPUQgrFVm4c  

https://www.youtube.com/watch?v=JPUQgrFVm4c

