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

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

30. PON., 4. 5. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI:  

DAN ZA DNEM, OD JUTRA DO VEČERA (DZ – *Gradim 

slovenski jezik 4; 2. del) 

- Oglej si fotografijo v DZ na str. 97 in pomisli, o čem se 

bomo v tej enoti pogovarjali. 

- Pomisli o svojem normalnem delovnem dnevu, ko si vsak 

dan prišel zjutraj v šolo. Kako je ta dan potekal? 

- V DZ str. 98/1. si preberi navodila in ustno odgovori na 

vprašanja pri tej nalogi. 

* Dejavnosti, ki se nanašajo na skupinsko delo, izvedeš sam, 

brez zapisovanja na list. 

UTRJEVANJE: 

- DZ* str. 104–105/7.–11.   
 
REŠITVE: 
- Greš na spletno stran www.irokus.si. 
- V zgornjem desnem kotu poiščeš gumb 
Prijava in se prijaviš z istim elektronskim 
naslovom in geslom kot ga že imaš za 
portal R5. 
- Klikneš Dodaj brezplačna gradiva – daš 
kljukico na levi strani pri Slovenščina – 
Gradim slovenski jezik 4 –Izdaja s plusom 
(Komplet vsebuje samostojni delovni zvezek v 

dveh delih.). Spodaj potrdi izbiro s klikom na 
Dodaj gradivo.  
- Greš v iZbirko, izbereš 2. del DZ, vpišeš 
stran in preveriš rešitve.  
 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

PREVERJANJE 
KVIZ:  Geometrijski liki in telesa, skladnost, 
simetrija, vzorci, pisno množenje 
 

Reši e-preverjanje v obliki kviza.  
Ko boš rešil vse naloge in jih ponovno pregledal, klikni 
na gumb »Pošlji«,  ki ga najdeš spodaj.  
Tako bo tvoje rezultate prejela učiteljica.  

http://www.irokus.si/
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Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

ŠPO 
 

- V tem tednu se bomo pripravljali na 
nekatere meritve športno vzgojnega 
kartona. 
- Vaje izvedi 3-krat v tem tednu. 
- Pomembno je, da se vsak dan gibaš. 
- Če imaš možnost, pojdi tudi na kakšen 
sprehod v gozd ali na bližnji hrib.  
 
 
 
 

NAVODILA: 
1. tek na 60 m oz. tek na kratke razdalje – »sprint«  
- lovljenje ALI 
- tek na vso moč približno 15 sekund (določi si začetno 
točko (START) in končno točko (CILJ)) 
 
2. tek na 600 m oz. tek na daljšo razdaljo (tako, da se 
zraven lahko pogovarjaš) 
- lovljenje ALI 
- sprehod z vmesnimi teki ALI 
- tek v pogovornem tempu (3 minute) 
 
3. dvigovanje trupa oz. trebušnjaki 
- pomagaj si s predalom, sedežno  
- izvajaš 1 minuto 
 
4. sonožen skok v daljino z mesta  
- sonožni poskoki čez ovire ALI 
- preskakovanje kolebnice 

 

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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