
JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO Razred:  4. a, 4. b Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek 

 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

32. SRE., 6. 5. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI:  

DAN ZA DNEM, OD JUTRA DO VEČERA (DZ; 2. del)  

a) DZ str. 98/2. – Preberi si opis Janovega delovnega dne. 
 
b) DZ str. 99/3. –Preberi vprašanja. Vsako vprašanje podčrtaj s svojo barvo 
(npr. prvega z rdečo, 2. z modro, 3. z zeleno, …). Nato poišči odgovore na 
posamezna vprašanja v besedilu in odgovor v besedilu podčrtaj z isto barvo, 
kot si podčrtal vprašanje.* 
 
c) DZ str. 99/4. – Izpolni preglednico. Podatke išči v besedilu oz. opisu 
Janovega delovnega dne. Pazi, da v preglednico napišeš samo organizirane 
zunajšolske dejavnosti. 
 
d) DZ str. 99/5. – Preberi vprašanja. Vsako vprašanje pobarvaj s svojo 
barvo, nato poišči v besedilu odgovore na vprašanja in jih pobarvaj z isto 
barvo, kot si pobarval vprašanje.** 
 

* DZ str. 99/3.  
PRIMER: 
Ob kateri uri vstaja Jan? 
 
Njegov delovnik se začne 
zjutraj ob sedmih. 
 
 
** DZ str. 99/5. 
PRIMER: 
Kaj dela Jan, kadar nima 
zunajšolskih obveznosti? 
 
Kadar nima zunajšolskih 
obveznosti, se uči,, pomaga 
pri domačih opravilih, 
posluša glasbo, gleda filme 
ali igra s prijatelji nogomet. 
Vsak dan tudi vadi flavto. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

PONAVLJANJE  IN  UTRJEVANJE: 
a) Reši naloge: Zbirka*, str. 72 
b) S pomočjo Rešitev preglej rezultate. 

Ker se pojavljajo težave pri dostopu na portal 
www.radovednih-pet.si bomo kontaktirali z založbo. 
Reševanje boste pregledali naknadno, ko bo stran 
delovala.  

http://www.radovednih-pet.si/
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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

DRU 
 

PONAVLJANJE IN  UTRJEVANJE: 
- Vprašanja (Kaj je domača pokrajina) 
- Reševanje e-testa (Domača pokrajina) 

V kolikor boste rešili test večkrat, se 
upošteva prvo reševanje.   

 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  
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