
MATEMATIKA 

 

Najprej bomo malo ponovili, saj so bile vmes počitnice. Za začetek reši naloge v 1. 

delovnem zvezku, str. 74, 75. 

 

Zelo pomembna učna snov, ki se jo moramo naučiti pri matematiki v 4. razredu, je pisno 

računanje v obsegu do 10000. 

Vse to bomo tudi ocenjevali, vse skupaj pa ni tako težko, ker znamo pisno računati že do 

1000. 

 

V zvezek napiši naslov RAČUNAMO DO 10000. 

 

Ponovimo: 

   327     961 +10 

+ 489             - 157 

  71016                                       9 0 4       

  8 1 6 

 

Na popolnoma enak način seštevamo in odštevamo v obsegu do 10000.  

 

   2 8 6 5                      1 0 0 0 0 

+1315 7 4    -   1 1716 15 4       

   6 4 3 9                     0  2 3 4 6         PAZI! ŠTEVILA 0 NA PRVEM MESTU NIKOLI NE PIŠEMO.           

 

 

Pravzaprav se enak postopek ponovi ne glede na to, koliko mestno število imamo.  

Za vajo sedaj reši naloge v DZ, 1. del , str. 83 (smo pustili prazno). 

 

  



SLOVENŠČINA (delo poteka dve šolski uri, vzemi si čas in ne hiti, torej ponedeljek in 

sreda) 

 

V mesecu maju bomo pridobili tudi še eno oceno pri slovenščini, a se moramo pred tem še 

veliko naučiti. 

OPIS OSEBE 

Najprej se poglej v ogledalo. Nariši se. Ob sličici se poskušaj opisati. Svoj opis zapiši. 

 

Nato poišči v učbeniku za slovenščino poglavje Prav posebno prijateljstvo. Na strani 94 si 

preberi, kaj se boš v tem poglavju naučil. 

 

Na strani 95 je preglednica. Preriši in prepiši jo v zvezek ter nato ustrezno dopolni s svojimi 

podatki.  

Ali si v svojem opisu zajel vse te podatke? Primerjaj z zapisanim opisom. 

Seveda bi lahko v to razpredelnico dodal še marsikaj, na primer, katera je najljubša knjiga in 

zakaj, najboljši film in zakaj… 

Zelo veliko lahko pripraviš pod naslovom popoldanske dejavnosti, interesi doma in v šoli. 

Pri tej točki lahko poveš še veliko dodatnih stvari o sebi. 

Sedaj ob pomoči vsega tega v zvezek   ali na naveden list in ne na plakat pripravi miselni 

vzorec o sebi. S tem vzorcem si boš pomagal pri govornem nastopu. Vzorec je lahko pisanih 

barv, tako kot ti je lažje. (plakat boš lahko uporabil pozneje). 

 

Pazi! Učili smo se, kako se pripravi miselni vzorec za govorni nastop. POD POSAMEZNE 

TOČKE, OZNAČENE S ČRTICAMI SE ZAPIŠEJO SAMO BESEDE IN NIKAKOR NE 

CELE POVEDI.  Pobrskaj po zvezku nazaj (opis poklica). 

 

Poskušaj ob pomoči miselnega vzorca pripraviti govorni nastop. Govorni nastop predstavi 

staršem. 

 

FOTOGRAFIJO MISELNEGA VZORCA O SEBI MI OBVEZNO POŠLJI PO 

ELEKTRONSKI POŠTI, IN SICER DO SREDE zvečer, 6. 5. 2020. 

  

To je obvezno, saj bomo v mesecu maju tudi ocenjevali govorne nastope. Temo še sporočim, 

bo pa nekaj v zvezi s tem, kar se učimo. 


