
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – navodila za cel teden 

 

V zvezek zapiši: sreda, 20. 5. 2020 

 

Z učiteljico Andrejo ste končali s poglavjem o človeku, zato je prav, da snov 

tudi ponovimo. Danes boste reševali kviz na spodnji povezavi. 
 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6921&n=0 

 

KAKO? 

1. PREDSTAVITEV MORAŠ DATI NA DIAPROJEKCIJO. 

 

 
 

2. Nato samo klikaš na posamezno drsnico – tako se dopolnjuje besedilo 

oz. napreduješ po drsnicah. 

3. Napiši naslov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI - človek S 

POMOČJO KVIZA 

4. Vsako vprašanje prepiši – z ZELENO barvo. 

5. K vsakemu vprašanju zapiši odgovor (z nalivko). 

 

Če odgovora ne boš poznal – a, samo klikaj z miško in se ti bo prikazal. 

 

OPOMBA. Kar nekaj podatkov je takih, ki jih verjetno niste omenili. Zato 

ne boste znanja samo utrjevali, ampak boste pridobili tudi novega. 

Klikni 

prikazano 

ikono. 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=6921&n=0


Če kaj ne bo šlo, sem na voljo. 

 

OPRAVLJENO NALOGO MI POŠLJITE NAJKASNEJE DO 

NASLEDNJE SREDE, KO DOBITE NOVA NAVODILA. 
 

BŠ ŠPORT 

Petka na daljavo – ostani zdrav 

Čakajo vas 2. naloga za šport v okviru projekta Petka na daljavo. Verjamem, 

da boste uspeli pripraviti tudi kakšen dokaz.  

KAZALEC 
 

 
 

Športni raziskovalec. 

Na spletu poišči šport, ki ga pri urah 

športa še nismo obravnavali in si 

želiš, da bi ga predstavil, ko se 

vrnemo v šolo. Naredi si zapiske. 

Čas raziskovanja 45 min. 

Vpiši šport, ki si ga 
raziskoval. 

 

BŠ, 4. razred: MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Reši naloge v DZ/76, 77. 

NE POZABI NA ČRTANJE NIČEL – PRI DELITELJU IN DELJENCU PREČRTAŠ 

VEDNO ENAKO ŠTEVILO NIČEL. 

 

 

POZOR:  

3. nal.:  

Reši jo v zvezek in ne pozabi na preizkuse. Pri računih deljenja vedno 

naredimo preizkus. 

4. in 5. nal.:  

• Podčrtaj podatke in naloge reši v zvezek. 

• Črtaj ničle.  

• Zapiši odgovor s celim stavkom. 



BŠ, 4. razred: SLOVENŠČINA 

V zvezek zapiši: 9. teden, sreda, 20. 5. 2020 

Verjamem, da ti je uspelo izbrati žival za opis in zbrati podatke. 

V zvezek zapiši naslov: OPIS ŽIVALI 

Napiši vire, ki ji boš uporabil – npr.: 

- Spletne strani 

- Naslove knjig 

- Naslove člankov 

- Ustne vire 

Danes je tvoja naloga, da narediš MISELNI VZOREC. Navodila si že dobil v 

torek. Pomagaj si z učbenikom. 


