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

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

35. PON., 11. 5. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI:  

DAN ZA DNEM, OD JUTRA DO VEČERA (DZ; 2. del)  

a) DZ str. 100/9. – Na spletni strani www.irokus.si si 2-krat oglej posnetek. 
 
b) DZ str. 100/10. – Kratko odgovori na vprašanja. 
 
c) DZ str. 101/11. – Dopolni in razvrsti dogodke. 
 
d)  DZ str. 101/12. – Obkroži pravilen odgovor in ustno pojasni svoje 
odgovore. 

- S pomočjo rešitev si 
preglej naloge. Tudi tiste, 
ki si jih reševal v prejšnjih 
dneh. Rešitve najdeš na 
portalu www.irokus.si, 
kamor se prijaviš z istim 
uporabniškim imenom in 
geslom kot na portal R5.   

     
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

PREVERJANJE: 
PISNO DELJENJE 
 
Reši E-TEST. 
Potreboval boš 
MAT-zvezek.  
 

E-test je enak tistemu, ki ste ga dobili v četrtek, 7. 5. 2020. Zaradi tehničnih težav, za katere se iskreno 

opravičujemo, niste mogli takoj pregledati svojega reševanja (»OGLED OCENE«),o čemer smo se 

pogovarjali na video-konferenci. Kot rečeno, so naloge enake. Izjema je samo zadnja besedilna naloga, kjer 

je pa rezultat brez ostanka. V kolikor »OGLED OCENE«  zopet ne bo deloval, pišite prosim učiteljici. 

Želimo vam uspešno reševanje. 

Ponavljamo pa navodila: ko zaključiš reševanje, ponovno preglej rešitve, šele nato oddaj → klikni gumb 

"POŠLJI". 

Nato preveri svoje reševanje tako, da klikneš gumb »OGLED OCENE«. Prikaže se ti  povratna 

informacija. 

Če pa izbereš gumb »POŠLJI DRUG ODGOVOR«,ti ponudi ponovno reševanje, ki je zabeleženo kot drugo 

(ne glede na to pa je že zabeleženo tvoje prvo reševanje).  

Upošteva se PRVO REŠEVANJE, zato bodi natančen. 

Upam, da imate vsi nastavljen v brskalniku slovenski jezik  (torej je v testu npr. gumb »POŠLJI« in ne 

»SUBMIT«; točka in ne point: vprašanje in ne answer ipd.).    

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

ŠPO 
 

- V tem tednu boš za gibanje poskrbel sam (npr. lovi se, 
teči, igraj badminton, preskakuj kolebnico, igraj se z žogo, 
z gumitvistom, skači po trampolinu …).  
- Uporabi tiste pripomočke, ki jih imaš doma.  
- Vsak dan se gibaj na svežem zraku. 
- Če imaš možnost, izkoristi obisk gozda.  

Do torka, 12. 5. 2020, imate še čas, da 
pošljete razpredelnico, ki ste jo izpolnjevali 
na športnem dnevu, in sicer meritve za 
športnovzgojni karton. 

 

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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