
Dragi učenci 4. A! 
 

Posredujem vam delovno gradivo za ponedeljek, 23. 3. 2020. 

Vaša učiteljica Mihaela 

obvestilo Kenguru  Obvestilo za učence, ki so se prijavili na 
matematično tekmovanje  

slovenščina Pismo učiteljici (glej opis spodaj) 

matematika ČAS (glej navodila za delo spodaj) 

glasbena umetnost Utrjevanje znanja (učni list spodaj) 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 
                                                                                                        

 

OBVESTILO ZA TEKMOVALCE matematičnega tekmovanja KENGURU 

Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi moralo potekati četrtek, 19. 3. 

2020, vendar  ga je DMFA in s tem tudi šola, zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavila 

za nedoločen čas. 

 

Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in se boste učenci na tekmovanje lahko še bolje 

pripravili, je DMFA omogočila spletno reševanje nalog z nekaterih izmed preteklih tekmovanj 

Mednarodni matematični kenguru. 

 

Spletna stran:  

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx  

Novo mesto, 20. 3. 2020                        Obvešča mentorica tekmovanja Milena Košak 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


SLOVENŠČINA 

Napisali boste pismo meni – učiteljici. V njem mi sporočite, kako preživljate dneve, kako ste 

uspešni pri opravljanju nalog, kaj pogrešate, kaj vam je všeč, kaj zanimivega ste v prejšnjem 

tednu naredili, spoznali….  

Ne pozabite! Vsako pismo ima več delov in ti morajo biti napisani na pravem mestu. Lahko si 

pomagate z besedami: kraj in datum, nagovor, vsebina, pozdrav in podpis. 

Če imate možnost, pismo napišite na računalnik in mi ga posredujte po elektronski pošti na 

naslov mihaela.gerjovic@os-smihel.si . V nasprotnem primeru ga čitljivo napišite v zvezek za 

slovenščino in fotografirajte s telefonom (prosite starše za pomoč) ter ga ravno tako pošljite 

na moj elektronski naslov. 

 

V torek boste prejeli povratne informacije o vašem pismu. 

 

 

MATEMATIKA 

Najprej spodnji zapis prepišite v zvezek za matematiko, pred tem pa napišite naslov ČAS. 

1 LETO ima 365/366 dni. 

1 LETO ima 12 mesecev. 

1 TEDEN ima 7 dni. 

1 DAN ima 24 ur. 

1 URA ima 60 minut. 

1 MINUTA ima 60 sekund. 

 

Tako, zdaj pa boste znanje o času utrdili s pomočjo nalog v učbeniku za matematiko na strani 

78. Nalogi 1 in 2 rešite ustno, nalogi 3 in 4 pa pisno v zvezek za matematiko. Besedil nalog ni 

potrebno prepisati, označite le na ustrezen način (kot to počnemo tudi v šoli), katero nalogo 

rešujete. 

 

Ne pozabite, za kakršnokoli dodatno navodilo ali pa razlago, sem vam na voljo preko 

elektronske pošte! 

Ko končate z delom, pravilnost preverite s pomočjo rešitev na strani 116. 

 

mailto:mihaela.gerjovic@os-smihel.si


GLASBENA UMETNOST 

 

 

Na sliki je deklica, narisana iz glasbenih 

simbolov in glasbil. Poišči jih in v zvezek za 

glasbo zapiši njihova imena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezek za glasbo po enakem vrstnem redu,  kot je prikazano na spodnji sliki, 

preriši tone (oz. solmizacijske zloge). 

Nato spodaj zapiši imena tonov oz. vriši tone v notno črtovje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT -  4.ura 

V prejšnji uri smo govorili o pohodništvu. Se še spomnite, kaj je to MARKACIJA? Kdaj 

se odpravimo v hribe?  

 

Glede oblačila za pohod pa še nekaj navodil: 

Pri izbiri oblačil za v hribe moramo biti skrbi in smotrni. Oblačimo se po plasteh tako, 

da je na koži toplotno-izolacijska plast, ki dobro prevaja znoj, na vrhu pa je plast, ki 

ščiti pred dežjem, vetrom in mrazom. To je smotrno tudi zato, da ob vzpenjanju lahko 

slečemo plast za plastjo in s tem lažje prilagajamo telesno temperaturo zunanji. Ravno 

tako tudi ob sestopanju. Pravimo tudi, da se za v gore oblečemo po načelu čebulnega 

sestava.  

  
Kadar se odpravimo na daljši pohod v hriboviti svet, ali manj poznane kraje, je 
priporočljiva DODATNA OPREMA: 
- plastenka s tekočino, v kateri je lahko voda, nesladkan čaj; 
- komplet prve pomoči; 
- topografska karta; 
- prenosni telefon; 
- zaščitna očala in krema 
- pisalo, dokumenti in denar. 
 
Zapomnimo se tudi, da v hribe ničesar ne prinašamo in tudi ničesar ne odnašamo. 
Smeti pospravimo v nahrbtnik in s tem ohranjamo naravo čisto tudi za vse tiste, ki 
prihajajo za nami. Zaveden planinec skrbi za naravo! 

Poleg sonca pa je na naši planinski ali pohodniški poti lahko velika nevšečnost tudi 
klop, ki ga običajno ne vidimo takoj. Zato se pred odhodom zaščitimo (sprej, oblačila) 
in po prihodu domov preoblečemo, stuširamo in pregledamo po telesu. Morda veš, 
katere bolezni prenašajo klopi in kakšne so njihove posledice? Povprašaj starše. 
 
Praktična naloga: vaje naredi zunaj, če imaš možnost, sicer lahko tudi v sobi; 

- naredi raztezne vaje: predklon, zaklon, zasuk, odklon, izpadni korak naprej in 
vstran, sveča z gibanjem nog za glavo (vaje ponovi 10x, z vsako nogo ali v levo 
in desno stran);  

- teci 7 minut, naredi poskoke s kolebnico - 2 krat po 1 minuto (lahko tudi brez 
kolebnice sonožni poskoki), nizki skiping 1 minuta, 2 x 10 počepov s poskokom, 
2 x 10 trebušnjakov, drža v skleci na komolcih 2 x 30 sekund, rahel tek 5 minut. 

 
 

 


