
4. r.: MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

Dragi učenci. Naloge pridno rešujete, vendar pa vas opozarjam na natančno 

UPORABO MERSKIH ENOT. Kar pozabljate nanje. 

Današnja ura bo namenjena predvsem ponavljanju in utrjevanju.  

V zvezek zapiši:  

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE – pisno deljenje, merjenje mase - tehtanje 

Na Viber sem vam poslala slike iz Računanje je igra. Berite natančno in 

preverite svoje rešitve. 

• Pri računih deljenja ne pozabi na preizkus.  

• Pri besedilnih nalogah – odgovor s celim stavkom in natančno uporabo 

enot. 

POVSOD, KJER JE POTREBNO, ZAPIŠI RAČUNE. ŠE VEDNO PREVEČ RAČUNATE 

NA PAMET!!! 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 4, U/33    DZ/90-92 

V zvezek in DZ napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

V zvezek zapiši naslov: POLGLASNIK 

Danes boste spoznali polglasnik.  

Razlaga (prepiši v zvezek):  

Polglasnik je samoglasnik, ki v slovenščini nima svoje posebne črke. Simbol za 

izgovorjavo je [ə].  

Zapisujemo ga po večini s črko e (npr. pes, megla, ven, steza,…). 

Lahko pa ga tudi ne zapišemo, izgovorimo ga pa (npr. prt, grm).  

Polglasnik je nujen ob vsakem r, ki ni ob samoglasniku: npr. črv, nedrje, rdeč. 

Izgovor zapišemo kot NAROBE OBRNJENI PISANI E. 

Reši DZ/91, nal. 6. 

Oglej si PPT (na spletni strani) in reši naloge. Prepiši jih v zvezek. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Samoglasnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/E
https://sl.wikipedia.org/wiki/R


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek napiši: 8. teden, četrtek, 14. 5. 2020 

Prejšnjo uro smo obravnavali poglavje: RAZLIČNI, A PODOBNI 

Ker niste napisali naslova, ga napišite danes. 

 

1. naloga: 

Odgovori na vprašanji:  

• KAJ SEM PODEDOVAL? 

NPR.: Moja barva las je podobna mamini. 

In potem naštej še ostale lastnosti. 

• KAJ SEM PRIDOBIL (Kaj vse sem se že naučil – od staršev, v šoli, na 

treningih…?) 

Naštej. 

Razlago dopolni s pomočjo povezave – spletna stran.  

Hkrati boš opravil še par zanimivih nalog (so zapisane v povezavi) s svojimi 

družinskimi člani in zapisal UGOTOVITVE. 

 

ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav. 

V tabeli je zbranih 5 nalog – za 5 ur športne vzgoje. Vesela bom, če mi boš 

naslednji petek posredoval izpolnjeno tabelo.  

Današnja naloga: 

KAZALEC 
 

 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

 Čas raziskovanja 45 min. 

 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 

 


