
POZDRAVLJENI UČENCI 4. A! 
 

Sončen vikend je za nami in že trije tedni šolanja na daljavo. Kako hitro je minilo! Kaj pa 

vam? 

 

Obvestilo za učence in starše - BRALNA ZNAČKA 

Obveščam vas, da zaradi nastalih razmer ne bomo mogli izvesti zaključne prireditve za bralno 

značko. Knjižničarka Marjetka Dragman in pisateljica Nataša Konc Lorenzutti sta se 

dogovorili, da srečanje prestavimo na jesenski čas. Učenci lahko BZ opravite do 1. junija.  

Po prebrani knjigi poslikajte opravljene naloge in mi jih posredujte po elektronski pošti.  

Pesmice se naučite in jih povejte staršem. Nekateri ste se posneli in mi posredovali 

videoposnetek. Zelo zanimivo! 

Ker so knjižnice zaprte, si lahko izberete knjige po izbiri. 

 
Lepo vas pozdravljam, 

 

vaša učiteljica Mihaela 

 

Posredujem vam delovno gradivo za ponedeljek, 6. 4. 2020. 

slovenščina Lukec in njegov škorec 
DOMAČA NALOGA 

matematika Utrjevanje pretvarjanje enot 
Glej naloge spodaj 

glasbena umetnost Opera 
Glej nalogo spodaj 

šport Glej navodilo učiteljice Damjane 
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SLOVENŠČINA 

Danes že petič berete knjigo Lukec in njegov škorec. Najprej preberite današnje besedilo (spodaj), 

nato pa v zvezek napišite avtorja in naslov ter odgovorite na naslednja vprašanja. Odgovore na 

vprašanja pošljite na moj e-naslov. To je vaša današnja OBVEZNA NALOGA! 

France Bevk 

Lukec in njegov škorec 

1. Opišite Lukca (njegov zunanji izgled) in ga narišite. 

2. Je bil Lukec priden učenec? Pojasnite s konkretnim primerom. 

3. Katero žival je imel Lukec? Kdo mu jo je podaril? 

4. Kaj je bil Lukčev oče po poklicu? 

5. Je bila Lukčeva družina bogata ali revna? Po čem to sklepate? 

6. Kaj je pisalo v pismu, ki jima ga je poslal oče? 

7. Za kaj je Lukec porabil denar, ki mu ga je dala mama? 

 

MATEMATIKA 

Rešitve nalog iz DZ za petek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSTORNINA – Pretvarjali boste prostorninske enote in računali z 

njimi. Pomagajte si s spodnjo razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pretvorite v dano enoto. 

OPOMBA: Učenci, ki obiskujejo PUT, lahko rešijo le prva dva kupčka. 

5 ℓ = ___ dℓ 2 ℓ 8 dℓ = ___ dℓ 7 ℓ 5 dℓ = ____ dℓ 

32 ℓ = _____ dℓ 59 ℓ 5 dℓ = _____ dℓ 4 ℓ = ___ dℓ 

90 dℓ = ___ ℓ 401 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 150 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

200 dℓ = ___ ℓ 238 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 9 dℓ = ___ ℓ ___ dℓ 

7 hℓ = _____ ℓ 656 ℓ = ___ hℓ ___ ℓ 4108 ℓ = ___ hℓ ____ ℓ 

 
 
2. Pretvorite in seštejte oziroma odštejte. 

1 ℓ + 3 dℓ = _________________ = ____ dℓ  

42 dℓ – 2 ℓ = ______________ = ____ dℓ  

30 dℓ + 5 ℓ = _______________ = _____ ℓ 

18 dℓ + 3 ℓ 1 dℓ = ________________ = _____ dℓ 

530 dℓ – 42 ℓ = ___________________ = _____ ℓ 

 
 

3. Rešite besedilno nalogo. 

Družina Potočnik ima majhen sadovnjak v katerem gojijo jabolka. Letos so iz njih dobili 4 hℓ 

52 ℓ jabolčnega soka in 1 hℓ 6 ℓ jabolčnega kisa. Prodali so 3 hℓ 7 ℓ soka.                                                

Zase so obdržali 18 litrov kisa. 

Koliko litrov jabolčnega soka so obdržali zase? Koliko litrov jabolčnega kisa so prodali? 



4. DODATNA 

NALOGA (po izbiri) 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST Opera - ponovitev 

Dopolnite povedi in jih prepišite v zvezek za glasbo. 

                     

Opera je _ _ _ _ _ _ _ _ gledališko delo. Operni pevci nam prepevajo zgodbo, zapisano v 

knjigi, imenovani _ _ _ R _ T _.  

V operi nastopajo operni _ _ _ _ _, oblečeni v kostume in operni _ _ _ _. Spremlja jih operni 

_ _ _ _ _ _ _ _, vse skupaj pa vodi _ _ _ _ _ _ _ _, ki daje takt z dirigentsko palico. Dirigent 

ima pred seboj notni zapis, imenovan _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

 

ŠPORT  

Danes ponovi snov od prejšnjega tedna: poglej si ŠVK teste, naredi tiste, ki jih še nisi in pripravi, 

kar ti še ni uspelo. 

Praktična naloga: (prilagodite se vašim delovnim pogojem) 

Pojdi ven na kratek sprehod ali naredi krajši tek. 

Vzemi kolebnico ali kako drugo vrv in delaj različne poskoke 5 minut – seveda lahko s 

prekinitvami. Lahko delaš v paru z družinskim članom?  

Naredi nekaj vaj za moč – poglej si vaje iz prejšnjega petka, lahko jo ponoviš. 

 

Kako vam je šel kikboks ples? Še niste pogledali? Potem pa imate še čas, da se razgibate sami 

ali s svojimi družinskimčlani. 

Lep in gibljiv teden vam želim. 

 
 



DOMAČE BRANJE  

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


