
BŠ, 4. razred: MATEMATIKA: sreda,  čet., pet. 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Danes vam podajam navodila do konca tedna. Razporedite si čas tako, da 

vam ne bo preveč ostalo za zadnji dan. Lahko pa stisnete, pa bo na koncu 

tedna manj. 

Nadaljevali bomo z merskimi enotami za merjenje prostornine. 

Reši naloge v DZ/28, 29 

OPOZORILA: 

- ZELENE PRETVORBE – že veste, kdaj jih morate uporabiti 

- Preden začneš z reševanjem, v DZ zapiši pomoč 

Prepiši razlago:  

Kadar primerjamo ALI razvrščamo merske enote, MORAMO NAJPREJ VSE 

ENOTE PRETVORITI NA SKUPNO – NAJMANJŠO ENOTO.  

To zapišemo na vrhu z zeleno barvo – ne pozabimo na zapis enot. 

POZOR:  

Pri besedilnih nalogah: 

- Podčrtaj podatke 

- Kjer imaš v rezultatu velike številke, preveri, če lahko pretvoriš v večjo 

enoto 

Npr.: 120 L = 1 hl 20 L 

Do petka reši naloge, ki so nam še ostale pri ČASU – DZ4/38-41. 

Razlaga:  

RAČUNANJE S ČASOM 

S časom računamo enako kot z denarjem. 

1. korak:  

najprej zapišemo račun z enotami 

npr.:  

10.25 zapišemo kot 10 h 25 min 



2. korak:  

Pri odštevanju vedno na vrhu napišemo večjo enoto. 

Primer: 

Od doma smo se odpravili ob 7.25. Vožnja je trajala 50 min. Kdaj smo 

prispeli na cilj? 

1. Račun zapišem z enotami: 

     7 h 25 min 

+          50 min 

     7 h  75 min = 8 h 15 min 

Na cilj smo prispeli ob 8.15. 

POZOR:  

Z VSAKO ENOTO RAČUNAMO POSEBEJ. Če je mogoče, manjšo enoto 

pretvorimo v večjo enoto. 

 

Tudi pri odštevanju gre za enak postopek. Če imamo na vrhu manjše 

število, velja enako kot pri denarju, če imamo premalo centov, 

vzamemo 1 eur in ga spremenimo v cente. 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 4 – sreda, četrtek, petek 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Ta teden bomo obravnavali 

zapiši naslov: NOVICA 

ZAPIS ČASA 

 

PRAVILNO   NAPAČNO 

8.15    8:15 



V miselnem vzorcu s pomočjo U/58, 59 razloži, kaj je novica. Naslov 

m. vzorca je NOVICA. Veje v miselnem vzorcu: 

- Kaj je novica? 

- Kje so objavljene? 

- Kaj izvemo v novici? 

- SESTAVNI DELI novice – naštej pregledno 

 

V časopisu, reviji, na spletni strani poišči NOVICO, ki ima vse sestavne dele, 

ki so našteti v U/58. 

Nalepi jo na sredino čez 2 strani v zvezku. Vse sestavine označi – poimenuj. 

Reši naloge v DZ/92-95. 

Glede na to, da zadolžitve niso obsežne, pričakujem skrbno in natančno 

opravljene vse naloge, KI JIH BOSTE POSLALI NAJKASNEJE DO PETKA, 22. 5. 

2020. 

 

BŠ ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav 

Čakajo vas še 4 naloga za šport v okviru projekta Petka na daljavo. Verjamem, 

da boste uspeli pripraviti tudi kakšen dokaz. Tabelo mi boste oddali 

najkasneje v petek, 22. 5. 2020. 

PRSTANEC  

 
 
 

Aktivnost v naravi. 

Hitro ven iz hiše ☺. Izvedi pohod ali 

počasen tek. Povabi družinske člane 

in upoštevaj priporočila NIJZ. 

Privošči si 60 min uživanja v naravi. 

Poišči drevo in ga objemi. 1 min v 

tišini poslušaj naravo. Dokumentiraj 

aktivnost s fotografijo. 

Prilepi fotografijo. 

 

 

BŠ DRUŽBA – zaključek tedenske naloge 

V zvezek napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 



Kar še nisi naredil v ponedeljek, danes dokončaj in mi pošlji v pregled. 

POZOR: Natančno preberi ponedeljkova navodila, da ne boš kaj spregledal. 

GLASBA 

V zvezek napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Letošnje šolsko leto nas spremlja ljudska glasba. Danes te čaka pesem, verjetno 
znana tudi tebi. Le kdo ne pozna pesmi V DOLINI TIHI JE VASICA MALA?  
Nauči se besedilo pesmi. S pomočjo naslednjega posnetka se jo nauči tudi 
zapeti.  
https://www.youtube.com/watch?v=SV8wWvenyRc  
 
Povabi k petju svoje domače in si polepšajte dan.  
 
Besedilo pesmi prepiši ali prilepi v zvezek za GUM. 
 
 
Izvajalec: Ansambel Lojzeta Slaka 
Avtor besedila: Ljudska, priredila Lojze Slak in Niko Zlobko 
Avtor glasbe: Ljudska, priredila Lojze Slak in Niko Zlobko  

V dolini tihi je vasica mala, 
v večernem mraku vse že mirno spava, 
le eno okno še odprto je, 
na njem slonelo žalostno dekle. 

Vse že spava, samo mesec sveti, 
tja na okno otožnemu dekleti 
in jo sprašuje zakaj da še ne spi, 
zakaj tak grenke solze briše si. 

Slavček pel je, pel je pesem svojo, 
jaz storila sem ljubezen mojo, 
al’ on odšel je, odšel je daleč proč, 
zapel, zavriskal je v tiho noč. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SV8wWvenyRc
https://www.besedilo.si/avtorji/ansambel-lojzeta-slaka

