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Delo na daljavo za petek, 3. 4. 2020 
 

TJN 
Spoštovani starši in učenci 4. razreda, 

pred nami je nov teden izobraževanja na daljavo, zato vam pošiljam nova navodila. 

Sproti ali najkasneje do petka bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste delo 

opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi povratno 

informacijo. 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me lahko 

kadarkoli kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Slavica Balek Haddaoui 

 

NAVODILA ZA DELO 

NASLOV V ZVEZEK: Bei Araya in Thailand 

1. PRED BRANJEM: O deklici Arayi ste se že kar precej naučili. Zato si v zvezek 

zapišite naslednja vprašanja in zraven zapišite kratke ogovore: 

Woher kommt Araya? 

Wo wohnt sie? 

Wie alt ist sie? 

Welche Sprache spricht sie? 

Welche Sprache lernt sie? 

PRIMER: Woher kommt Tim? Aus Slowenien 

mailto:slavica.balek@guest.arnes.si


2. BRANJE: V učbeniku na strani 44 preberite glasno besedilo BEI ARAYA IN 

THAILAND. 

3. PO BRANJU: V delovnem zvezku na str. 42 naredite vaji 1 in 2 –  vaje za bralno 

razumevanje 

4. S pomočjo slovarja PONS https://sl.pons.com/prevod prevedete v slovenščino 

naslednje besede: 

das Mäppchen –      

das Heft – 

der Kuli – 

das Geodreieck – 

das Arbeitsbuch – 

die Schere – 

die Pantoffeln – 

die Schultasche – 

die Schuluniform - 

 

Po želji lahko zgoraj omenjene besede tudi ilustrirate ali zalepite sličice v zvezek. 

 

  

https://sl.pons.com/prevod


DRU 

Ponovi učno snov, ki si jo delal v ponedeljek – živim na vasi.  

To storiš tako, da si prebereš učno snov v učbeniku na strani 42, 43 ter v 

zvezku. 

S pomočjo učbenika pojasniš pojma gospodarsko poslopje ter vikend. 

Pojma in njuno razlago si zapišeš v zvezek pod učno snov, ki jo imaš že 

zapisano (ni potreben nov naslov v zvezku). 

Pod učno snovjo narišeš staro kmečko hišo, moderno hišo ter gospodarsko 

poslopje. 
 

 

MAT 

Prebereš in pregledaš snov v učbeniku na strani 125.  

V zvezek si prepišeš učno snov. 

 

Vzorci 
 

Za risanje vzorcev najprej ugotovimo pravilo, da ga lahko potem 

nadaljujemo. 

Nariši tri poljubne vzorce (uporabi šablono). 

 

 

Reši 3. in 4. nalogo v zvezek/stran 126 v učbeniku. 

 

ŠPO 

Glej usmeritve za šport, zunaj bo lepo vreme, izkoristi ga. 

 

 

 

 

 

Želim vam lep vikend.   

Kristijan 


