
JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO Razred:  4. a, 4. b Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek 

 

 

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

16. PON., 6. 4. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

TVORBA ZAMEŠANE PRAVLJICE (za 2 uri*): 

- Obravnavali smo nekaj pravljic, nekaj jih poznaš tudi sam. Danes 
boš napisal svojo zamešano pravljico. (Glej teorijo o zamešani pravljici 
v zvezku od petka, 3. 4. 2020.) 

- Spomni se znane pravljice. Najlažje bo, če vzameš tisto, ki si jo 
prejšnji teden pripovedoval in zanjo naredil miselni vzorec. 

- V zvezek zapiši nov naslov svoje zamešane pravljice, npr. Rumena 
kapica sreča … 

- Začetek tvoje pravljice naj bo enak začetku že znane pravljice. V 
nadaljevanju pa vanjo vključi enega ali več znanih pravljičnih 
junakov različnih pravljic ter nadaljuj spremenjeno pripoved po 
svoje. 

- Ne pozabi na naslov, datum in uporabo odstavkov (uvod, jedro, 

zaključek). 

* Ta naloga je za dve uri (ponedeljek in 
torek). V torek nove naloge za SLJ ne 
bo. 
 
- Zapisano pravljico s pomočjo staršev 
fotografiraj in pošlji učiteljici na njen 
spletni naslov najkasneje do TORKA, 7. 
4. 2020 do 20.00, da ti jo pregleda in 
sporoči komentarje. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

OBRAVNAVA (nove snovi): 
PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKOM ŠTEVILA 10 

a) Oglej si kratek video z razlago pisnega deljenja z ostankom  
b) Uredi zapis v zvezek (po navodilu iz videa) 
c) Vadenje, DZ , 85 in 86/5., 6.  
d) S pomočjo rešitev* preglej rezultate. 

Rešitve DZ najdeš na portalu  
www.radovednih-pet.si. 
 

http://www.radovednih-pet.si/
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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

GUM 
(1 ura) 

 

DALJŠI, KRAJŠI TON 
- Oglej si različne glasbene zapise Žabje 

pesmi (DZ, 64) 
- Na podoben način oblikujte zapis s simboli  

Župančičeve uganke (DZ, 66)  

Ob spremljavi ponovi pesem Moj  očka 
ima konjička dva.  

 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  
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