
SREDA, 25. 3. 2020 

 

PRIPRAVA NA KOLESARSKI IZPIT – 4. razred: 

- Ponovite vse skupine prometnih znakov (delovni zvezek) 
- Vaje v spletni učilnici KOLESAR - SIO  (List z navodili ter uporabniško ime in geslo sem vam razdelila v šoli. Če 
kdo nima, naj to sporoči.) 

Učiteljica Janja 

 

ŠPORT 

Učenci ponovijo ponedeljkovo uro, verjetno pa bo to zaradi vremena težje izvedljivo. V kolikor bo vreme neprimerno 
naj naredijo sledeče: 

 spletna stran Google: planet tv Svetovni prvak s kavča: 1. trening - učenci sledijo vodeni vadbi. 

Učitelj Bojan 

 

MATEMATIKA 

SKLADNOST LIKOV 

 Ponovi poštevanko (če imaš možnost, naj ti starši narekujejo 10 računov množenja in deset deljenja, ti pa 

rezultate zapiši v zvezek) 

 

 Pisno zračunaj naslednje račune: 231×5, 1014×4, 1206×8, 132×40, 2173×4 

 

 Reši besedilno nalogo. V zvezek zapiši račun in odgovor. 

a) V sadovnjaku je v vsaki vrsti 128 dreves, vrst je 7 . Koliko dreves je v sadovnjaku? 

 

b) V bloku je 15 stanovanj. V šestih stanovanjih živi po 5 ljudi, v treh po štirje, v štirih po trije, v ostalih po 

en človek. Koliko ljudi živi v tem bloku? 

 

 Nariši pravokotnik, ki ima stranico a dolgo 6 cm, stranico b pa 4 cm. Označi mu oglišča in stranice. 

 

V zvezek zapiši naslov SKLADNI LIKI in prepiši ter dopolni poved:  

Lika sta skladna, kadar sta enake ____________ in ____________. 

Nariši dva skladna kvadrata ter tri skladne pravokotnike in jih pobarvaj z isto barvo (kvadrate z zeleno, pravokotnike z 

modro). 

 

DRUŽBA 

UTRJEVANJE ZNANJA (DEJAVNOSTI, KAKO POTUJEMO?) 

Danes boš ponovil znanje o poglavju Dejavnosti in Kako potujemo? Pomagaj si z učbenikom (str. 58-69) in delovnim 

zvezkom (str. 70-67) tako, da ponovno prebereš besedilo, si ogledaš sličice in odgovoriš na vprašanja, ki so 

zastavljena. V pomoč naj ti bod tudi interaktivno gradivo na spletni strani Radovednih 5, pod zavihkom Družba. 

V zvezek napiši naslov DEJAVNOSTI in odgovori na vprašanja, ki so zapisana v DZ na strani 85. 



Preriši in dopolni miselni vzorec. Obogatiš ga lahko tudi s sličicami različnih prevoznih sredstev. 

 

PROMETNA SREDSTVA 

  VRSTE PROMETA 

 

 

 

 

 

                               

                                                                    

 

PROMET V DOMAČI POKRAJINI 

 

IP ŠPORT 

Sprehod v naravi  

-        Vaje ob videoposnetku (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk  

 

 

Delajte po svojih najboljših močeh, vzemite si čas za družino, igro in sprostitev. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk

