
Pozdravljeni učenci 4. A! 
 

Danes se slišimo in vidimo ob 11.00 in 12.00. Do takrat obvezno rešite preverjanje znanja za 

naravoslovje in tehniko, da ga bomo skupaj preverili. 

 

In končno smo dočakali ta dan, ko lahko veseli rečemo, da se kmalu vidimo v šoli! 

Torej, v ponedeljek se vračamo nazaj v šolske klopi. Jaz se tega zelo, zelo veselim! 

 

Želim vam prijeten vikend in nasvidenje v ponedeljek. 

Vaša učiteljica Mihaela 

 

Naloge za petek, 29. 5. 2020 

naravoslovje in tehnika  Preverjanje znanja 

matematika Deljenje z ostankom 
DZ str. 36, 37 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

neobvezni izbirni 
predmet nemščina 

Glej navodila učitelja Jake 

 

 

MATEMATIKA  

Zdaj pa ste že pravi mojstri v pisnem deljenju. 

Dokažite to z reševanjem nalog v delovnem zvezku na strani 36 in 37. 

Če boste nalogo 1 pravilno rešili, se bo izpisalo pomembno sporočilo. Katero bo to?  

No, ugotovite sami. 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Rešite učni list. Lahko ga natisnete ali pa v zvezek za NIT napišete samo odgovore.  

 

1. Oglejte si sliko ribnika. Napišite vsaj tri vrste živih bitij, ki jih vidite na sliki. 

 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 

2. Luka je v ribniki, ki ga vidite zgoraj, opazil nekaj rib in paglavcev. Kako so paglavci prišli v 

ribnik? 

A Izlegli so se iz jajčec, ki so jih v ribnik odložile ribe. 

B Nastali so iz blata na dnu ribnika. 

C Nastali so iz snovi raztopljenih v ribniku. 

Č Izlegli so se iz jajčec, ki so jih v ribnik odložile žabe. 

 

3. Na sliki je navaden lan. Poimenujete označene dele rastline in opišite njihove naloga. 

 

 Ime dela rastline Naloga dela rastline – opišite, kaj 

je njegova funkcija 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 



4. Obkrožite črko pred vrsto, v kateri so našteti samo plazilci. 

A kuščar, žaba, kača     B hobotnica, polž, želva 

C želva, kuščar, krokodil   Č rakovica, deževnik, kača 

              

           5. Pri pravilnih trditvah obkrožite DA, pri napačnih pa ne. Napačne trditve popravite. 

Telo žuželk je sestavljeno iz dveh delov in treh parov kril.      DA          NE 

__________________________________________________________________________ 

Pajki so za človeka pomembni, saj oprašujejo rastline.     DA    NE 

__________________________________________________________________________ 

Sesalci so živali, ki se izležejo iz jajc.                         DA   NE 

__________________________________________________________________________ 

Ptiči ob rojstvu sesajo materino mleko.     DA   NE 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Za vsako žival določite, ali jo uvrščamo med plazilce ali med dvoživke. Ob plazilce 
napišite črko P, ob slikah dvoživk pa črko D. 
 

 

7. Katere živali imajo hrbtenico? Pod ustreznimi živalmi pobarvajte krogec. 

 

 

 

 

 



ŠPORT   FARTLEK 

 
Tudi danes si vzemite čas za gibanje v naravi. Spoznali smo fartlek – igro hitrosti. V tej vadbi se dopolnjujeta 
tek, hoja, poskoki, meti in druga gibanja. Danes bodite ustvarjalni. Pojdite v Ragov log, na Portovald, gozd na 
Košenice… Če je le možno, pojdite v kakšnega izmed bližnjih naravnih sprehajalnih in tekalnih poti.  
 
Oblecite športno opremo in se primerno športno obujete. Še bolje kot sam je telovaditi v družbi, zato 
povabite k vadbi še družinske člane. 
V vadbo vključite: 
- počasen tek, 
- raztezne vaje, 
- hiter tek, 
- šprint, 
- sonožne poskoke, 
- skok škarjice, 
- preskok naravne ovire, 
- gibanje po štirih, 
- počepe, 
- sklece z dvignjenimi nogami, 
- dvigovanje trupa,…. 
Še sami se spomnite kakšno vajo, lahko je tudi s kakšnim rekvizitom. Uspešno vadbo! 
 

 

 

NEMŠČINA  

Guten Tag! 

Danes pišete pisni preizkus. Povezava do preizkusa je objavljena (predvidoma okoli 8:20) na spletni strani 

v posebnem dokumentu. 

Navodila: 

 Tako kot ste navajeni od preverjanja znanja, vpišite veljaven e-mail naslov (pazite, da bo res 

pravilno napisan!) ter vaše ime. 

 Teste rešite danes do 12. ure. Če se bodo pojavile kakšne težave, me o tem nemudoma obvestite 

na jaka.darovec@os-smihel.si 

 Test rešite enkrat, zato dobro preverite svoje odgovore pred oddajo. Če kdo pošlje reševanje 

dvakrat (nekateri ste te storili pri preverjanju), upoštevam prvo reševanje, ne drugo. 

 Tokrat ne boste dobili takojšnje povratne informacije (število doseženih točk na e-naslov), saj 

bom preizkuse ročno pregledal. Boste pa takoj po koncu reševanja na vaš naslov dobili kopije 

vaših odgovorov. 

 Z rezultati vas seznanim v šoli naslednji teden. 

Srečno! Viel Glück! 
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