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1. razred  
PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Glaskovanje; DZ za opismenjevanje str. 4, 5, 6, 7 (video srečanje MT) 

Anja Štefan: 7 medvedov 

Preverjanje znanja - deklamacija pesmi Nika Grafenauerja: Sam (video srečanje MT) 

Vidno razločevanje in grafomotorične vaje 

MAT  Število 5 - štetje, zapis v zvezek 

Primerjanje števil po velikosti: >, <, =  (video srečanje MT) 

DZ Novi prijatelji str. 53, 54, 55, 56, 57 

ŠPO  Vadba po postajah, Vaje za ravnotežje, Gibalne naloge 

SPO  Vreme: vremenska stanja/pojavi, vremenski znaki, vremenski koledar (video srečanje MT) 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

GUM  Pesem: Burja piha - spremljava z lastnimi inštrumenti in glasbili 

LUM  Lepljenka: Zdrav obrok 

TJA Ponovitev: colours, numbers 

Novo besedišče: fruits (banana, apple, orange, grapes, watermelon) 

 

  



2. razred  
PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Govorni nastop (preverjanje preko videosrečanja v MS Teams) 

Mala tiskana črka k 

Berem in pišem: t, k; bralne vaje Vija vaja (str. 4), ABC zvezek (t, k - dokončaj) 

Opazovanje slike in odgovori na vprašanja (SDZ, str. 40, 41) 

Čas je za pravljico 

MAT  Iščem zmanjševanec (SDZ, str. 53, 54, 55) 

Računam do 20 (SDZ, str. 56, 57) 

TJA  Novo besedišče: fruits (banana, apple, pear, orange, grapes, lemon).  

Fruits: ednina (npr. apple) in množina (apples) 

Nova struktura (fruits): "This is a (banana)." / "I like (bananas)." 

SPO Vrt, Polje, Priprava jedi; tradicionalni slovenski zajtrk 

GUM  Glasbeni pojmi, Pesmica: Botra jesen 

LUM   Slikanje z jesenskimi listi 

 ŠPO Gibalne naloge ob posnetku, Ples, Ristanc 

 

  



Laze: 1. in 2. razred  
PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  1.razred: Pravljica MEDVED IŠČE PESTUNJO, opis igrače, grafomotorične vaje, glaskovanje 

- prvi in zadnji glas. 

2.razred: Pravljica POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM,  priprava govornega nastopa, 

utrjevanje tiskanih črk, mala tiskana črka k, branje, vrt in polje - DZ STR. 40, 41. 

MAT  1. razred : Število 5, števila do 5, reševanje nalog v delovnem zvezku 51, 52, 53, 54, 55 

2. razred: Iščem zmanjševanec, reševanje besedilnih nalog, računam do 20 ( Naloge v delovenm 

zvezku na strani 53, 54, 55, 56, 57) 

TJA  2. razred: ponavljanje in utrjevanje, ilustracija zgodbe: »Thank you, Mr. Panda.« Spoznavanje 

izrazov za počutja (happy, sad, angry, sleepy). 

SPO 1. razred : Živo in neživo, tradicionalni slovenski zajtrk. 

2. razred: Vrt, polje, tradicionalni slovenski zajtrk. 

GUM  1. razred: J.Bitenc: Zajček Dolgoušček. 

2. razred:  Pesem Botra Jesen 

LUM  1. razred: Slikanje: Moja najljubša igrača. 

2. razred:  Slikanje: Ozimnica (sadje in zelenjava). 

 ŠPO 1. razred: Učenje plesa, poskoki v naravi, vadba po postajah. 

 2. razred: Učenje plesa, ristanc, vadba po postajah. 

 

  



3. razred  
PREDMET    VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Kraški ovčar in maltežan – SDZ 1/50, 51  

Kraljična na zrnu graha  

O denarju – SDZ 1/54, 55 

MAT  Računam do 100 utrjevanje 

Puščični diagram – SDZ 1/69, 70 

Razporejam -  SDZ 1/71–72 

Razporejam –SDZ 1/73–74 

Preverim svoje znanje – SDZ 1/75, Miselni orehi – SDZ 1/76 

TJA  Numbers 11 - 20, Numbers 10 - 100  

SPO Učim se učiti, ponovimo o kmetiji, Kmetija skozi letne čase 

GUM   Pesem: Marmelada, Spoznajmo brenkala 

LUM   Slikanje: Razporejanje barvnih ploskev v sliki – strip Kraljična na zrnu graha 

 ŠPO  Tek čez ovire, gimnastične vaje. 

 

  



4. razred  
PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Poved; Vrste povedi.  

Berilo: Sabina Tamše - Od pisma do klika.  

MAT  Številski izrazi z oklepaji.  

TJA  Zaimki (osebni in svojilni), Ponavljanje in utrjevanje 

DRU Orientacija - ponovitev. Preverjanje znanja.  

NIT   Sonce in senca. Preverjanje znanja.  

GUM    

LUM   Vstavljanje vezalk.  

 ŠPO Naloge za športno vzgojni karton Krpan.  

 NTE   

 RAČ Nadaljevanje z vajami v Code 

 NŠP Pohodništvo. 

 

 

  



Laze: 3. in 4. razred  
PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  SLJ 4: Ognjemet za Janija, Christine Nostlinger, V ozvezdju besed 4, berilo, str.36-39 

 

 

SLJ 3: branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila, tvorjenje zgodbe ob urejenem nizu 

slik , velika začetnica v zemljepisnih imenih  

MAT  MAT 3: neznani člen – iščem odštevanec in zmanjševanec, 

računam do 100, ponavljanje in utrjevanje znanja 

MAT 4: Kvadrat in pravokotnik, Modre naloge,ponavljanje in utrjevanje 

TJA  3. razred: reševanje interaktivnih vaj na spletu. Wild Animals and Pets: poimenovanje in risanje 

divjih živali ter hišnih ljubljenčkov. 

4. razred: ponavljanje in utrjevanje. Reševanje nalog v DZ na straneh: 30, 34 in 121. 

SPO Rast in razvoj rastlin in živali, življenjski krog               

GUM  GUM 3: Ljudski ples: Zibenšrit, Ljudska pesem: Izak, Jakob, Abraham 

LUM  LUM 3: Risanje: trdi in tekoči risarski materiali 

LUM 4: Grafika: kolažni (šablonski) tisk 

 NIT 

 

DRU 

Spreminjanje lastnosti snovi: Snovi v naravi 

Beremo in rišemo zemljevide: Načrt učilnice 

  

  



5. razred  
PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Kako pišemo neuradno pismo, Katera določila pred osebnim imenom poznamo, S. Pregelj: 

Priročnik za klatenje/preverjanje domačega branja (5.a in 5.b; Leteča ladja, Pika Nogavička) 

MAT  Ravnina, Premica in poltrak, Pisno množenje z enomestnim številom, (5.d; Ustno ocenjevanje, 

Števila do milijona) 

TJA  Govorna vaja -  My day 

Do, does vprašanja učbenik str.30, 31 

DRU Kje leži Slovenija glede na svet in glede na Evropo, Na sončni strani Alp  

NIT  Ustno ocenjevanje, Živa bitja med seboj sodelujejo/ Živa bitja in okolja, Kaj je prehranjevalna 

veriga, Utrjevanje   

GUM  Utrjevanje, Slovenska ljudska pesem  

LUM  Globoki relief-pokrajina  

ŠPO Vaje za Krpana  

 RAČ Nadaljevanje z vajami v Code 

 NŠP Pohodništvo 

 

  



6. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Prapraprapračlovek (Slovenščina za vsak dan - 1. del, str. 73-88). 

Branje strokovnih besedil, oklepaj in krajšave. 

MAT  Reševali bomo enačbe in neenačbe . Domače naloge oddajate v MST. 

TJA  Uč. str.25 /a-an /UČ.str.26 this-that , these , those 

 

Samostojno delo –quiz: plurals , rivers , mountains.  in DZ str.14 

GEO  Razporeditev morja in kopnega, SDZ 27, 28 

V zvezek prerišejo skico Notranja zgradba Zemlje SDZ 26 

ZGO  Določanje  tisočletij, stoletij in desetletij. SDZ 14, 15 16, 17. 

NAR  Neprave korenine, ponovitev korenin. 

GUM   Vsebine v MST 

LUM  Pregled osnutkov za linorez, nova snov Komplementarni kontrast in ornament (MST) 

TIT  Obravnavali bomo fizikalne, mehanske in tehnične lastnosti lesa. Učenci od Jolande 

Vesel boste zapiske oddali v Arnes Moodle. Elizabeta Žabkar bo pregledala zapiske 

svojim učencem, ko se vrnemo v šolo. 

GOS  Prehranski krožnik 

ŠPO Vadba za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter 

gibljivost kolkov in ramenskega obroča in video srečanje preko Teamsov; 

NŠP Pohodništvo 

RAČ Nadaljevanje z vajami v Code 

 

 

  



7. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  STALNE BESEDNE ZVEZE 

PREDLOG 

BESEDNE VRSTE (ponovitev in utrjevanje) 

Na prvem srečanju v tednu učenci dobijo navodilo, kaj bomo obdelali na video 

konferencah in kaj bo njihovo samostojno delo. 

MAT  Seštevanje in odštevanje ulomkov 

TJA  Computer equipments....   -   učbenik str. 24,25, 130  

The longest road in the world  -  učbenik str. 24,25, 130  

GEO  Značilnosti Sredozemskega morja- SDZ 23, 24 

Rešijo nemo karto Južne Evrope po navodilih v Teamsih 

ZGO  7. a, d: Verovanje in mitologija prvih civilizacij (MST),  

ponavljanje in utrjevanje prvih civilizacij (samostojno delo) 

7.b,c: Prve civilizacije-Egipt, Mezopotamija (MST), arhitektura, znanost, vera Prvih 

civilizacij (samostojno delo) 

NAR  7. a in 7. b Pregled odgovorov na vprašanja v delovnem zvezku, glive, pomen gliv za 

človeka. 

7. c in 7. d pregled vsebine: glive samostojni delovni zvezek, str.: 109, nova snov: 

biomasa in prehranska veriga, samostojni delovni zvezek, str.: 107. 

GUM   Vsebine v MST 

LUM  Vrste kompozicij, samostojno delo po danih navodilih 

TIT  Obravnavali bomo vire el. energije, prevodnike in izolante ter električne porabnike. 

Učenci od Jolande Vesel boste zapiske oddali v Arnes Moodle. Elizabeta Žabkar bo 

pregledala zapiske svojim učencem, ko se vrnemo v šolo. 

DKE  7. d: Diskriminacija (MST) 

7.a,b,c: Sprejemanje različnosti (MST) 

 ŠPO Vadba za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter 

gibljivost kolkov in ramenskega obroča in video srečanje preko Teamsov; 

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ Ogled in komentar kratkih predstavitev o filmskih poklicih. 

ORG Spoznavanje živalskih vrst - hišni ljubljenčki. 

UBE Uporaba samooblik v programu Word 

 

NI1 Uč.str.28, inštrumenti in hobiji 

 



PLE Angleški valček - počasni standardni ples 

 

ŠSP Pohodništvo 

SLZ Obravnavali bomo Zemljo. Med razlago bo zapis v zvezek. 

 FI 1 

 

Biti in imeti - fraze. Priprava na govorni nastop. 

 

  

  



8. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Ponovili bomo vse, kar že vemo o glagolu in se seznanili z novo glagolsko kategorijo. 

Reševali bomo DZ 1. del, poglavje 5. 

MAT  Izrazi z racionalnimi števili, preverjanje znanja  ter uvod v potence. 

TJA  Tyler Brown's web page in Writing a web page - U str.32, 33, DZ str.22 

Word formation - U str. 33, 124, UL, ts, DZ str.22 

GEO  Tropska Afrika- SDZ 25, 26, 27 

Poslušajo posnetek razlage- Teams in naredijo zapis v zvezek 

ZGO  8. c: Raziskovanje Afrike in Azije (MST), Ponavljanje in utrjevanje humanizma in 

renesanse (samostojno delo). 

8.a,b: Renesančni umetniki in znanstveniki (MST), Renesančna književnost in slovenske 

dežele v času renesanse (samostojno delo). 

GUM  Vsebine v MST 

LUM  Količinsko barvno nasprotje, navodila za samostojno delo (MST) 

TIT  Obravnavali bomo namen gonil, ležaje in pomen maziv. Učenci od Jolande Vesel boste 

zapiske oddali v Arnes Moodle. Elizabeta Žabkar bo pregledala zapiske svojim učencem, 

ko se vrnemo v šolo. 

BIO  Ponovitev: odraščanje in moški spolni organi - pregled DL. Nova snov: ženski spolni 

organi, samostojno delo s pomočjo učbenika na str.: 33. in 34. ter delovnega lista, ki ga 

boste prejeli v MS Teams.   

KEM  Masno, vrstno število, zgradba elektronske ovojnice MST. Navodilo za izdelavo modela 

atoma. 

FIZ  V zvezku naj bi bilo sedaj zapisano vse od strani 16-31 in stran 33. Za naslednjo uro 

boste potrebovali tudi ravnilo. Obravnavali bomo risanje sil. Za nalogo bo treba rešiti 

stran 35 v celoti. 

DKE Aktivno državljanstvo (MST) 

ŠPO  Vadba za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter 

gibljivost kolkov in ramenskega obroča in video srečanje preko Teamsov; 

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

ŠZZ Pohodništvo 

NI2 UČ.str.19 interaktivne vaje v dz in interaktivnem učbeniku 

 

OGU Iskanje ideje za izdelek iz odpadne plastične embalaže in zbiranje potrebne odpadne 

plastične embalaže. 

 

FI2 Ma maison. Glej MST. 

 

LPL Počasni valček - opis, glasba, osnovni korak. 

 

FIJ Svoboda. 



MME Napredno oblikovanje celic v programu Excel 

 

LS2 Grafična modelacija, razlaga in navodila za samostojno delo (MST) 

FVZ Ogled in komentar kratkih predstavitev o filmskih poklicih. 

  

  



9. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  OPIS IN OZNAKA OSEBE Enota 6: Ali bi ga prepoznali? 

Učenci rešijo vaje od str. 75 do 85 vključno z vajo 9. 

MAT  Utrjevanje enačb z ulomki in izražanje neznanih količin iz formul 

TJA  THE IMPORTANCE OF DREAMS, Word work - Učbenik, str. 32, 33 ter delovni zvezek, 

str. 22, 23 

GEO  Kamninska zgradba Slovenije- Učb. 19, 20, 21 

Poslušajo posnetek razlage- Teams  in naredijo zapis v zvezek 

ZGO  Konec vojne in Pariška mirovna konferenca (MST), politični sistemi po prvi sv. vojni 

(samostojno delo) 

GUM  Vsebine v MST 

LUM  Barvna perspektiva, samostojno delo po danih navodilih 

BIO  Ocenjevanje in zagovor 3D modelov mitoze in mejoze. Obravnavanje nove snovi: 

Biološko znanje v vsakdanjem življenju, U, str.: 12. - 16, vodeno s pomočjo vprašanj.  

KEM  Spoznajmo raztopine, masni delež topljenca v raztopini MST. Reševanje nalog v DZ 

FIZ  V zvezkih bi do sedaj moralo biti rešeno vse do vključno 10. strani. V naslednji uri 

bomo reševali težje računske naloge z grafi na strani 11. Za domače delo bom dodelil 

podobne naloge. 

 ŠPO Vadba za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter 

gibljivost kolkov in ramenskega obroča in video srečanje preko Teamsov; 

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ Ogled in komentar kratkih predstavitev o filmskih poklicih. 

ROM Vstavljanje in določanje atributov slikam v spletni strani 

 

KEŽ Priprava zdravega domačega zajtrka - kemijski pogled v izdelovanje kruha in skute.  

IŠP Pohodništvo 

SDP Standardni ples; angleški ali počasni valček 

 

NI3  Uč.str 24 in 25. was hast du auf Sylt gemacht? 

 

LS3  Vizualne komunikacije, oblikovanje logotipa 

 OGK  Upogibanje sponke, kot stojalo za lističe, iz žice. 

  

 


