
BŠ, 4. razred: MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, torek, 19. 5. 2020 

Nadaljevali bomo z merskimi enotami za merjenje prostornine. 

Reši naloge v DZ/24-26 

OPOZORILA: 

- ZELENE PRETVORBE – že veste, kdaj jih morate uporabiti 

- Preden začneš z reševanjem, v DZ zapiši pomoč 

 

BŠ ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav 

Čakajo vas še 3 naloge 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. 

SREDINEC 

 
 

Hišni robot. 

Opravi hišno opravilo namesto 

staršev. Posnemi zabavno fotografijo. 

☺. Predvideni čas 30 min.  

 

Prilepi fotografijo. 

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. 

MEZINEC 
 

 
 

Športni film. 

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

Wr_nk7twOYY&t=712s 

Oglej si športni film in v nekaj 

stavkih napiši povzetek. Čas ogleda 

45 min. 

Povzetek filma. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nk7twOYY&t=712s


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – tedenska naloga 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, torek, 19. 5. 2020 

Zapiši naslov: ŽIVLJENJE NA ZEMLJI PRED VEČ STO MILIJONI LET 

 

Kakšno je bilo življenje na Zemlji pred več sto milijoni let? U/61 

 

PPT – Dinozavri (učiteljska + ul/dz) – nalepi slike, zapiši razlike 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5390 

 

POSNETEK 1 

Carcharodontosaurus - Planet Dinosaur - Episode 1 - BBC One 

http://www.youtube.com/watch?v=sp2v1Wjr3NI 

 

Posnetek je sicer v angleščini, ampak sem prepričana, da boste uspeli razumeti 

sporočilo. 

 

S pomočjo učbenika in posnetka odgovorite na vprašanja S CELIM STAVKOM. 

1. Kdaj so živeli dinozavri? 

2. Na posnetku je bil predstavljen Carcharodontosaurus. 

3. S čim se je hranil? 

4. Zakaj se je boril z drugim Carcharodontosaurusom. 

5. Poznaš ime še kakšnega dinozavra? 

6. Kaj veš o njem? 

7. Ali dinozavri še živijo? 

 

 

 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5390
http://www.youtube.com/watch?v=sp2v1Wjr3NI


Naslov: IZUMRTJE DINOZAVROV 

Odgovori: Kaj priča o življenju dinozavrov na Zemlji? UČBENIK/61 

POSNETEK 2  

IZUMRTJE Spinosaurus - Planet Dinosaur - Episode 1 - BBC One 

http://www.youtube.com/watch?v=fdrr--Mz49Y 

1. Kakšne so teorije o izumrtju dinozavrov? 

2. Kako vemo, da so dinozavri živeli na Zemlji? 

3. Kako vemo, kakšni so bili? 

 

Naslov: ŽIVLJENJE NA ZEMLJI DANES 

1. Kakšne živali in rastline živijo na Zemlji danes? U/61 

2. Po čem se razlikujejo od dinozavrov? U/61 

 

PPT Učiteljska – Zakaj različni: https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5388 

 

Nalepi slike veverice in mroža (nariši) – k vsaki s pomočjo PPT – ja in učbenika 

zapiši razlike. 

 

PPT – Zakaj različni – PTIČI: https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5388 

 

1. Kakšne imajo skupne značilnosti ptiči? 

2. Nalepi slike ptičev in zapiši njihove značilnosti. 

 

ŽIVLJENJSKI KROG ŽIVALI – U/62 _ Zajec 

1. Razloži, kaj se dogaja z zajcem oz. živalmi od rojstva – kotitve – izvalitve 

do smrti (nariši, dopiši) 

2. Kako vpliva življenjsko okolje na rastline? Razloži (nariši). 

3. Kdaj govorimo o IZUMIRANJU? Razloži. 

Katerim živalim in rastlinam v Sloveniji grozi izumrtje? 

http://www.youtube.com/watch?v=fdrr--Mz49Y
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5388
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=5388

