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Delo za torek, 5. 5. 2020 
 

 

SLJ 

Preberi učno snov v učbeniku na strani 81.  

Ugotovimo, da lahko dejanja potekajo istočasno. Pomagamo si z 

besedami medtem ko, ko ali in. 

Še enkrat preglej sličice na strani 80. 

Izberi dejanja, ki lahko potekajo istočasno in jih zapiši na tri različne 

načine. 

 

PRIMER 

Medtem ko delam domačo nalogo, gledam televizijo. 

Ko delam domačo nalogo, gledam televizijo. 

Delam domačo nalogo in gledam televizijo. 

 

V zvezek napiši naslov Vaja/stran 80, 81. 

Najprej prepiši zgornji primer. 

Poišči sočasna dejanja iz sličic na strani 80 in jih zapiši na tri različne 

načine (kot v primeru zgoraj).  

Zapisati moraš tri različna sočasna dejanja (torej skupaj 9 povedi). 

 

  



MAT 

Pisno deljenje z ostankom. 

 

Postopek pisnega deljenja je enak, kot smo ga že spoznali. 

 
 

 
 

 
 

Ko delimo 17 : 2 = 8, nam 1 ostane. 

Ostanek zapišemo pod števko 7 in zraven 

pripišemo ost. (ali ostanek).   

 

 

PREIZKUS 

Pri preizkusu ne smemo pozabiti na 

ostanek: 236 + 1 = 237 

 

 

 

 

  



Zapis v zvezke (pišite z nalivnim peresom) 

 

Pisno deljenje z ostankom 
 

Deljenje       Preizkus 

                             
 

Vaja 

Izračunaj račune in naredi preizkus (računaj s svinčnikom). 

 

355 : 3 =    653 : 4 =    941 : 5 = 

 

235 : 6 =    190 : 9 =    338 : 8 = 

 

 

NIT 

Pod risbo rastline v zvezek nariši poljubno drevo, označi njene dele. 

 



GUM 

Pozdravljeni učenci 4. razreda, 

pošiljam vam navodila za delo na daljavo za sledeči teden.  

Hkrati vas opozarjam, da bomo naslednji teden (11.5.-15.5.) izvedli 

OCENJEVANJE! Prosim, če si UREDITE zvezke za glasbeno umetnost! Za 

vse potrebne informacije in kriterije o ocenjevanju boste dobili naslednjo 

nedeljo! 

Lep pozdrav, 

učitelj Luka  

 

 

Za kakšno nejasnost ali vprašanje sem vam v podporo in na voljo preko elektronske pošte 

(luka.scavnicar@guest.arnes.si) . 

   

 

mailto:luka.scavnicar@guest.arnes.si


NAVODILA ZA DELO od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020 

 

Učna snov: Igre s toni – DO RE in LA 

 

Dejavnost učencev/navodila za delo 

 

Nadaljujemo! Prepišite in prerišite si v svoj zvezek. Bodite natančni. 

 

 
 

 

Želim vam uspešno delo! 

 

Vse dobro in pazite nase, 

učitelj Luka Ščavničar 

 


