
Povezujemo 
znanje
Medpredmetna učna gradiva za 4. in 5. razred

TISKOVINA
Poštnina plačana pri 
pošti 1102 Ljubljana



Za novo šolsko leto smo pripravili nova gradiva za družbo Naša družba 4  

ter naravoslovje in tehniko Raziskujemo in gradimo 4, našemu uspešnemu 

učnemu kompletu Svet matematičnih čudes 4 pa smo dodali kar 16 tem za 

povezovanje med predmeti.

Z izkazanim zaupanjem že vrsto let potrjujete, da so naša učna gradiva 

kakovostna tako po strokovni kot didaktični plati. A mi se oziramo že 

naprej -  v prihodnost, v povezovanje znanja. Zato smo naša gradiva 

nadgradili z medpredmetnimi vsebinami. Nove izdaje učnih gradiv imajo 

tako v vsakem poglavju dvostranske tematske priloge, ki so namenjene 

povezovanju znanj različnih predmetov in uporaba znanja v vsakdanjem 

življenju.

Vabimo vas, da naša gradiva podrobneje spoznate in se dogovorite za 

predstavitve za vaš aktiv na vaši šoli še danes!

Medpredmetno poučevanje    še nikoli ni bilo tako preprosto!



Zakaj izbrati naša medpredmetna gradiva
- strokovno neoporečna in sistematična gradiva
- preprosta in učinkovita

- sodobnost gradiv

- sodobna likovna podoba 
- zagotovljeno znanje pri učencih 
- dovolj vaj in nalog za ponavljanje in utrjevanje
 

Medpredmetno poučevanje    še nikoli ni bilo tako preprosto!



Svet matematičnih čudes    Svet medpredmetnih čudes    

UČ NI CI LJ: Uče nec reši ma te ma tič ne pro ble me, za ka te re po išče stra te gi je reše va nja.
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Na tanč no pre be ri in od go vo ri na krat ko.

a) Ko li ko gla sil je v vsa kem pa ke tu?  __________________________________________

b) Mar ko in Eva sta se sreča la v je dil ni ci. Do ta krat sta oba sku paj pro da la _______ gla sil.

c) Ko li ko gla sil je pro dal Mar ko po sre ča nju z Evo?  ______________________________

č) Ko li ko gla sil sta pro da la oba sku paj do te daj, ko sta spet pri šla h knjiž ni čar ki?  _____

 ________________________________________________________________________

d) Ko li ko gla sil ji ma je os ta lo?  _______________________________________________

e) Kdo bi prodal več glasil, če bi Marko ob srečanju v jedilnici povedal, da je prodal že 12 glasil?  

 ________________________________________________________________________
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MATEMATIČNI PROBLEMI
ARITMETIKA

1.  

89

Bar ba ra je na trav ni ku na bra la 3 šti ri pe re sne de te lji ce, 2 pet pe re sni in 4 tri pe re sne 

de te ljice. Ko li ko pe res ima jo vse na bra ne de te lji ce sku paj?

2.  Me ta je na pet stra ni svo je ga zvez ka na ri sa la po dva žre bič ka, na se dem stra ni po šti ri 

muc ke in na tri stra ni po se dem pi ščanč kov. Ko li ko ži va li je na ri sa la Me ta v svoj zve zek?

3.  V knji gi, ki ima 48 stra ni, so na 14 stra neh pe smi ce in na 22 stra neh sli ke. Os ta le stra ni 

so pra zne in na nje lah ko Si mon na riše ris bi ce. Ko li ko stra ni v knji gi je pra znih?

delovni zvezek v dveh delih

• sistematično in postopno uvajanje 
matematičnih vsebin

• spodbujanje učenja z dejavnostmi

• vaje in naloge za utrjevanje in ponavljanje

• primeri iz vsakdanjega življenja

delovni učbenik v dveh delih



Svet matematičnih čudes    Svet medpredmetnih čudes    

6

NEVARNA MESTA NA POTI V ŠOLO 

A 

Sestavite vprašalnik, s katerim boste starše 

učencev vaše šole vprašali, kakšno je njihovo 

mnenje o tem, kje na poti v šolo so taka mesta, ki 

so nevarna za učence pešce?

A

Sestavite vprašalnik, s katerim boste starše 

učencev, ki se v šolo vozijo, vprašali, kakšno je nji-

hovo mnenje o tem, kje na njihovi poti v šolo so 

taka mesta, da so nevarna za učence vozače?

B 

Sestavitev vprašalnik, s katerim boste učence 

vaše šole, ki prihajajo v šolo peš, vprašali, kje na 

poti v šolo so taka mesta, ki so nevarna za učence 

pešce?

B 

Sestavitev vprašalnik, s katerim boste učence, ki 

se v šolo vozijo, vprašali, kje na njihovi poti v šolo 

so taka mesta, da so nevarna za učence vozače?

2. 
A

Vprašalnik/a razdelite staršem/učencem. 

Zaprosite jih, da odgovorijo na zapisana vprašanja. 

Povejte jim, do kdaj in komu naj izpolnjen 

vprašalnik vrnejo. 

B

Vprašalnik/a razdelite staršem/učencem. 

Zaprosite jih, da odgovorijo na zapisana vprašanja. 

Povejte jim, do kdaj in komu naj izpolnjen  

vprašalnik vrnejo.

Ali veste, kaj pripomore k večji varnosti pešcev v prometu?

Ali imate na šoli načrt varne poti v šolo?    DA          NE          NE VEM  

Ali ste kdaj razmišljali, katera mesta so na poti v šolo v vašem kraju/okolišu najbolj nevarna?

1.  
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3.  Zberite in uredite odgovore, ki jih boste dobili z vrnjenimi in izpolnjenimi vprašalniki. 

Podatke obdelajte tako, da jih boste lahko prikazali. 

4.  Izdelajte prikaz zbranih podatkov. Analizirajte jih in se o njih pogovorite. 

 V načrtu kraja nakažite, kje so mesta, ki so se z zbranimi odgovori pokazala za  

nevarna. Te točke fotografirajte in podatke obogatite s fotografijami.

5.  Z rezultati svoje raziskave seznanite ravnatelja, komisijo za prometno varnost na šoli, 

občinski Svet za varnost v prometu in župana. Rezultate objavite na šolski spletni  

strani, lokalni TV …

Katera barva je dobro vidna na največji oddaljenosti?

Zberite podatke. Vsak sošolec naj na list napiše, kakšno je njegovo mnenje/napoved, katera je 

tista barva, ki je vidna na največji oddaljenosti. Odgovore lahko ponazorite s prikazom s stolpci.

Izpeljite raziskavo in dobili boste odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje.

Ali ima vaša ugotovitev kaj skupnega z rumeno rutico, ki jo nosijo najmlajši šolarji?

1. 

Izdelajte loparčke – na leseno palico (lahko je to paličica za 

nabodala) nalepite barvne kroge – premer kroga naj ne bo večji 

kot 2 cm. Vsi krogi naj bodo enako veliki.

2. 

Na športnem igrišču ali travniku nadaljujte z raziskovanjem. Z vsa-

kim posameznim loparčkom naj se eden izmed učencev oddaljuje 

od skupine. Ko v skupini ugotovite, da barve na loparčku ne vidite 

več, sporočite učencu, ki se odmika, naj se ustavi. Loparček naj na 

tistem mestu položi na tla ali ga zapiči v zemljo. 

3. 

Ko odmikanje opravite z vsemi loparčki, preverite, kateri izmed 

loparčkov je najbolj oddaljen od mesta opazovanja. 

Loparčke lahko tudi uredite od tistega, ki je najbolj oddaljen, do 

tistega, ki je najmanj oddaljen. Rezultate primerjajte z vašimi 

napovedmi.
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Vzorci so povsod okoli nas, le dobro moramo opazovati, pa jih najdemo. Ljudje so že od nekdaj 
vzorce vnašali tudi v svoje bivalno okolje. Zelo veliko vzorcev najdemo na hišah, mnoge prav na 
ograjah.

 

VZORCI
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1.  Na sprehodu po svojem domačem kraju si oglejte ograje (balkonske, vrtne). Fotografirajte vse, kar najdete in se vam zdi zanimivo.
 Če želite, lahko zanimive primere ograj tudi skicirate.

2.  Slikovno gradivo obdelajte in pripravite v PowerPoint projekciji, da si jih boste lahko znova ogledali.

3.  Odločite se za obliko ograje, ki jo boste upodobili v eni od likovnih tehnik. Grafika 
 Delajte na listu, ki ni standardne oblike – risalni list je vzdolžno razpolovljen. Izdelajte matrico – uporabite trši karton, iz njega izrezujete posamezne elemente ograje. Odločite se, kakšne oblike bo posamezni element ograje, nato izrežite toliko delov, da vzdolž likovne ploskve izpolnite niz ograje v celoti, po celi dolžini.  Pri oblikovanju posameznega elementa ograje bodite čim bolj izvirni. 

4.  Matrico odtisnite na papir in izdelke razstavite. 

5.  PowerPoint projekcijo, ki ste jo pripravili, lahko objavite na lokalni TV ali v šolskem glasilu. Prav tako so lahko vaši likovni izdelki dobri primeri, s katerimi lahko obogatite šolsko glasilo.

Dodanih 16 medpredmetnih tem
• dodanih 32 strani medpredmetnih vsebin

• povezovanje ciljev in sorodnih pojmov

• celostno učenje s smiselnimi povezavami 
med predmeti

na www.vedez.si :

√ dnevne priprave
√ letna priprava
√ animirane predstavitve
√ naloge za nadarjene

oznaka za 
medpredmetno 
vsebino



Naša družba

Slovenija je samostojna država. 

Njeno glavno mesto je Ljubljana. 

V Sloveniji živita dva milijona ljudi.

Spoznavamo Slovenijo

Visokogorje – visok gorski svet

Hribovje – vzpetina, ki se 

razteza več kot 200 m nad 

dolino.

Gričevje – vzpetina, ki se 

razteza manj kot 200 m 

nad dolino.

Vrtača – naravna kotanja 

v kraškem svetu

18 DOM IN SVET

Slovarèek

1 Alpski svet zavzema naše 

visokogorje – najvišje gore z najvišjim 

vrhom Slovenije Triglavom. Vrhovi 

so brez rastja in vidimo le skale.

4 Obsredozemski svet 

je na jugozahodu države 

ob Jadranskem morju. 

V obpanonskem in 

obsredozemskem 

svetu so vinogradi.

Na zemljevidu Slovenije poišči večja slovenska 

mesta in reke. Na katere države meji Slovenija?

Katere so naravne enote Slovenije?

Ponovi

Ali veš, koliko ljudi živi v tvojem kraju?

V kateri večji naravni enoti leži tvoj kraj? 

Zakaj tako misliš?

Razmisli

Povzetek
Slovenija meji na Italijo, Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško. Glavno mesto 

je Ljubljana, najvišji vrh je Triglav, 

najdaljša reka pa Sava. V Sloveniji je 

prek 6000 naselij. Večje naravne enote 

v Sloveniji so: alpski in predalpski svet, 

dinarskokraški svet, obpanonski svet 

ter obsredozemski svet.
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Osnovni podatki 

Slovenija meri od vzhoda proti zahodu približno 

250 km, od severa proti jugu pa je 160 km. Slovenija 

meji na štiri države: Italijo na zahodu, Avstrijo na severu, 

Madžarsko na vzhodu ter Hrvaško na jugu. 

2 Predalpski svet zavzema 

nekoliko nižja hribovja, ki na jugu in 

vzhodu obdajajo alpski svet. Hribi 

so pretežno porasli z gozdom.

5 Obpanonski svet je gričevnata 

in ravna pokrajina na severovzhodu 

Slovenije. Tu je največ rodovitnega 

sveta, primernega za kmetijstvo. 

Vodovje
Slovenija ima morje, a je obala bolj kratka (le 42 km). 

Najdaljša reka je Sava. Večje reke so: Soča, Savinja,  

Krka, Drava in Mura.

Naselja 
Največje in hkrati glavno mesto je Ljubljana. V njej 

živi dobrih 280.000 prebivalcev. Druga večja mesta 

so: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper,  Novo mesto, 

Ptuj, Trbovlje, Kamnik, Murska Sobota, Nova Gorica, 

Postojna, Izola. Skupaj ima Slovenija prek 6000 naselij.

3 Dinarskokraški svet je na jugu 

države. Zaradi posebne sestave tal 

so zanj značilni kraški pojavi: 

kraške jame, vrtače.

1

2

3

4
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učbenik in 
delovni zvezek

Nov učbeniški komplet z 
medpredmetno vsebino:

• po prenovljenih učnih načrtih

• kratko in razumljivo besedilo

• učna tema na 2 straneh

• didaktični elementi: uvodna motivacija, 
slovarček, povzetek, ponovi, razmislek

• nazorne ilustracije, bogato slikovno gradivo

• povezujemo in utrjujemo - povezovanje 
znanja z drugimi predmeti

povezovanje med predmeti



Raziskujem
o

Gr
ad

im
o

Nov učbeniški komplet z 
medpredmetno vsebino:

• po prenovljenih učnih načrtih

• kratko in razumljivo besedilo

• učna tema na 2 straneh

• didaktični elementi: uvodna motivacija, 
slovarček, povzetek, ponovi, razmislek

• nazorne ilustracije, bogato slikovno gradivo

• povezujemo in utrjujemo - povezovanje 
znanja z drugimi predmeti

povezovanje med predmeti

učbenik in delovni zvezek

Prenovljen učbeniški komplet:

• pregledna zgradba

• dodatne naloge za utrjevanje in 
ponavljanje

• sodobna likovna podoba

• dodane medpredmetne vsebine

povezovanje med predmeti



Napovedujemo

Pokličite nas in se dogovorite 
za brezplačno predstavitev na vaši šoli

Mojca Mohar Bertoncelj
01/30 69 811

mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si

Primorska, Gorenjska, Ljubljana 

Andrej Kogoj
031/320 947

andrej.kogoj@dzs.si

Štajerska, Prekmurje 

Marjan Semprimožnik
041/722 252

marjan.semprimoznik@dzs.si

Dolenjska, Bela Krajina 

Uroš Vilhar
041/727 620

uros.vilhar@dzs.si

Natalija Kustec

ČUDOVITI SVET
GLASBE  
za glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole
delovni učbenik

4
Maja Žvelc
Sonja Starc

4

POVEJ MI KAJ  
za slovenščino v 4. razredu osnovne šole
delovni učbenik

delovni učbenik za 
slovenščino

delovni učbenik za 
glasbeno umetnost


