
Smernice za učenje na daljavo v 4. razredu b-oddelku 

 

Pozdravljeni, moji dragi, moje drage, 

 

ta teden bo zvenel v znamenju ocenjevanja pri družbi, angleščini, 

glasbeni umetnosti ter naravoslovju in tehniki.  

Pri večini teh predmetov nove snovi ne bo, le pri angleščini se bomo 

pomaknili v naslednji sklop.   

 

Videokonference bodo zastopale učne ure NIT in DRU. Starši bodo 

prejeli e-pošto, v kateri bom navedel, kdo bo s kom v skupini za 

ocenjevanje. Z datumi ocenjevanja ste bili že seznanjeni. 

 

V ponedeljek, 18. maja 2020, bomo izvedli novo videokonferenco na 

temo pisnega deljenja.  

 

Odpravimo se torej v spletno učilnico – novim zmagam naproti. Ta 

povezava vas bo privedla do gradiva za učenje.  

Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom. 

 

V petek bomo imeli tretji tehniški dan. Pred nami so torej štirje delovni 

dnevi.  

 

Starši, kot vedno, ure športa obvezno nadzorujte.  

Sami ocenite, ali je določena vaja primerna ali ne. Ocenjujete glede na 

velikost prostora (višina stropov, kvadratura sobe, drseče preproge,       

tip tal, zmogljivost otrok, ostri robovi ipd.).  

 

 

Veselo na delo. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 18. maja 2020 

 

 

Vaš učitelj Marko 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=19758


Smernice za učenje na daljavo v 4. razredu b-oddelku 

 

SLJ –  

Glej gradivo v spletni učilnici. 

Pri jezikoslovju se bomo lotili novega sklopa Vsak dan nekaj novega. 

Pri književnosti se bomo lotili spisov – natančneje jedra.  

 

MAT – 

Glej gradivo v spletni učilnici. 

Videokonferenca v ponedeljek zastopa prvo šolsko uro MAT. 

Preostale ure bomo utrjevali pisno deljenje s pomočjo delovnega zvezka.  

Vsako uro bo potrebno rešiti 5-7 nalog. Naloge rešujte le 45 minut.  

Štopajte se. Če zmanjka časa, preostanek rešite naslednji dan.  

Preberite si tudi napotke v spletni učilnici. 

 

LUM –  

Glej gradivo v spletni učilnici. Učiteljičino gradivo vas čaka v četrtek. 

 

DRU –  

Videokonferenca - ocenjevanje 

 

NIT –  

Videokonferenca - ocenjevanje 

 

TJA –  

Glej gradivo v spletni učilnici. 

Začenjamo sklop Wild Animals. Lotili se bomo tudi spletne vadnice. 

 

ŠPO –  

Glej gradivo v spletni učilnici. 

Sledite navodilom spletnih trenerjev ob vadbi. Pazi na varnost. 

 

GUM –  

Ocenjevanje vaših izdelkov 

 
 

V petek bomo imeli tehniški dan, navodila bodo v spletni učilnici. 

Pripravila jih bo učiteljica Nika Ostan.  


