
1. razred   

PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo   

SLJ  Grafomotorične vaje (UL) 

Niko Grafenauer: SAM 

Prvi in zadnji glas v besedi 

Pomanjševalnice 

MAT  Utrjevanje - DZ do str. 48 

Število 4 (štetje, zapis, vaje v DZ) 

ŠPO  Različni načini gibanja - živalska abeceda 

Skok v daljino z mesta 

SPO  Jesen 

GUM  Utrjevanje naučenih pesmic 

Učenje nove pesmi: Burja 

LUM  Ustvarjanje iz naravnih materialov 

TJA Letni časi (Spring, Summer, Autumn, Winter), učenje pesmice “Autumn 
Leaves Are Falling Down” 

Vpeljava novega besedišča in struktur: hrana (Are you hungry?; Banana, 

apple, grapes, watermelon), učenje pesmice “Are you hungry?” 

 

2. razred   

PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo   

SLJ  Priprava govornega nastopa (posnetek, delo v zvezku za SLJ in video 
srečanje) 

Ponovimo male tiskane črke (posnetek in delo v zvezku za SLJ) 

Mala tiskana črka t (posnetek, delo v zvezkih za SLJ) 

Z dedkom v gozd - gledanje in poslušanje (posnetek in SDZ, str. 32, 33) 

Živali jeseni - branje z razumevanjem (posnetek in SDZ, str. 34, 35, 36) 

Tone Pavček: Pogumna Lenka (posnetek in delo v zvezku za SLJ) 

MAT  Ponovimo - računam do 20 in iščem seštevanec (delo v zvezku za MAT) 

Iščem odštevanec (posnetek, delo v zvezku in SDZ, str. 51, 52) 



TJA   Živali: ponovitev besedišča za domače živali (farm animals) in učenje 
besedišča za divje živali (wild animals) 

SPO Jesen - ponovimo (posnetek, zvezek za SPO, miselni vzorec na UL, ki so 
ga učenci dobili pred počitnicami) 

Živali se pripravljajo na zimo (posnetek, U, str. 22, zvezek za SPO) 

Drevesa in plodovi (posnetek, U, str. 21, zvezek za SPO) 

GUM  Ples dežnih kapljic (posnetek) 

Toni (posnetek) 

LUM   Slikanje z naravnimi materiali; gozdna mandala (posnetek in delo v 

naravi) 

 ŠPO Naravne oblike gibanja: sprehod v gozd  

Posnemamo gozdne živali 
Spretnosti z žogo  

 

Laze: 1. in 2. razred   

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ   1.razred: Pesem Niko Grafenauer: SAM, Grafomotorične vaje, prvi glas v 
besedi, manjšalnice.  

2.razred: Prepis, mala tiskana črka t, Živali jeseni – branje in reševaje 
nalog v delovnem zvezku, Pesem POGUMNA LENKA, manjšalnice  

MAT   1. razred :Ponovitev: Štetje in zapis števil do 3,  Število 4, Reševanje 
nalog v delovnem zvezku na strani 49, 50 

2. razred:Iščem prvi seštevanec – ponovitev( reševanje nalog v delovnem 
zvezku na strani 45, 46), ponovitev računov na učnem listu, iščem 

odštevanec, iščem odštevanec- reševanje besedilnih nalog. 

TJA   2. razred: poslušanje, obnova in ilustracija zgodbe: »Please, Mr. Panda.« 
Poslušanje zgodbe: »Thank you, Mr. Panda« ter reševanje interaktivnih 

vaj na spletu (barve in števila).  

SPO  1. razred : Vreme JESENI 

2. razred:Živali se pripravljajo na zimo, Drevesa in plodovi v gozdu 

GUM   1. razred: Ponovitev pesmi, poslušanje glasbenega posnetka SAM 

2. razred: Ponovitev pesmi, ples dežnih kaplic 

LUM   1. in 2. razred: Ustvarjanje iz naravnih materialov (mandala)  

 ŠPO 1. in 2. razred: Sprehod v gozd, Pantomima - oponašanje živali, 
Vzdržljivostni tek v naravi 



 

3. razred   

PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo   

SLJ   Na kmetiji – SDZ 1/48  

Jezersko – SDZ 1/49 

Leseni klobuki v Sloveniji – SDZ 1/53 

Pravljica: Zlata ptica – B/71  

MAT  Iščem prvi in drugi seštevanec -  SDZ 59 

Iščem odštevanec -  SDZ 60-61 

Iščem zmanjševanec -  62-63 

Iščem odštevanec in zmanjševanec SDZ 64 

Računam do 100 SDZ 65-68  

TJA  Pisane črke X, Y, W, Q.  Števila 10 - 20.  

SPO Na kmetiji – U/20 

GUM   Zvočna improvizacija: Nevihta 

Pesem: Jesenska 

LUM   Risanje 

 ŠPO  Tek in igre v naravi. 

4. razred  

PREDMET   VSEBINA: kaj in kako delamo   

SLJ   Polonca Kovač: Vezalkine sanje (berilo str. 30)  

 Prošnja in zahvala (DZ str. 26 - 29)  

MAT   Številski izrazi (DZ str. 56 - 63) 

TJA   Pomen in raba pridevnikov (opis predmetov), Ponavljanje in utrjevanje 

DRU  Ponavljanje in utrjevanje 

NIT   Ponavljanje in utrjevanje 

GUM   Notno črtovje, violinski ključ 

LUM   Fotografija 

 ŠPO  Športne aktivnosti v naravi 

 NTE  Izdelava izdelka iz papirja. Navodila v MST. 

 RAČ  Nadaljevanje vaj v tečajih Code. Navodila v MST. 



 

Laze: 3. in 4. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  SLJ 4: Naše mesto in O dečku, ki je jezdil ograje, Leopold Suhodolčan; 

Pripovedne, vprašalne in vzklične povedi; Opis živali 
 

 

SLJ 3: Pravljica: JANKO IN METKA; RAZVOJ KOLESA –  iskanje podatkov, 
branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila;  NINA BO DOBILA 

PSIČKA – velika začetnica v lastnih imenih bitij in na začetku 

povedi;  DOMAČA RACA – poslušanje in razčlenjevanje posnetega 
neumetnostnega besedila;  Pesem: Popotnika   

    

MAT  MAT 3:  

Neznani člen; Iščem prvi seštevanec; Iščem prvi in drugi seštevanec; 
Iščem odštevanec: Iščem zmanjševanec 

MAT 4:  

Pravokotnica in sečnica; Pravokotna lega premic; Poltrak; Utrjevanje 

znanja; Modre naloge 

TJA  3. razred: ponovitev poimenovanj za glasbila in živali. Poslušanje in 
obnova zgodbe: »The ZOO,« samostojno reševanje učnega lista in 
interaktivnih vaj na spletu (živali). 

4. razred: ponovitev poimenovanj za šolske potrebščine in igrače. 
Ponovitev pridevnikov in spoznavanje poimenovanj za različne like. DZ 

str. 29-31 (samostojno reševanje). 

SPO Od spočetja do rojstva 

GUM  GUM 3: Pesem: BRUM BRUM BRUM - ostinato; Pesem: MARMELADA 

GUM 4: Ustvarjamo glasbo 

LUM  LUM 3: Slikanje: primarne, sekundarne in terciarne barve – tihožitje 

LUM 4: Slikanje: enakomerno razporejanje oblik  

 NIT 
 

DRU 

Snovi 
 

Beremo in rišemo zemljevide: Orientacija 
 

  

5. razred  



PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Kaj so glasovi in kaj so črke, Katere vrsti glasov poznamo,  M. Dekleva: 
Magnetni deček  

MAT  Dolžinske enote, Geometrija: ravnina, točka in daljica,  Seštevanje in 

odštevanje daljic  

TJA  My day - govorna vaja,  The zoo - učbenik str. 28 in 29  

Več o tem med videoklicema in na MST. 
 

DRU Relief (nadmorska in relativna višina)   

NIT  Pot vode skozi rastlino, Živa bitja in Sonce,  Fotosinteza   

GOS  Tudi nesreče se dogajajo 

GUM   Zapisovanje glasbe (utrjevanje) 

Urejanje notnih vrednosti - utrjevanje 

LUM  Izdelava lutke iz odpadnega materiala   

ŠPO Hoja in tek v naravi, Poligon   

 NTE  Izdelava izdelka iz papirja. Navodila v MST. 

 RAČ  Nadaljevanje vaj v tečajih Code. Navodila v MST. 

 

6. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Slovenska ljudska: Desetnica (samostojno delo). 

Ponavljanje in utrjevanje znanja (samostojno delo). 

Preverjanje vsebine prebrane knjige za domače branje (video srečanje). 

Oton Župančič: Barčica (video srečanje). 

MAT  Pri urah v živo bomo ponavljali snov za nazaj in spoznali, kaj so izjave in 
izjavne oblike. 

Doma učenci rešijo Špela se preizkusi in rešijo nalogo o izjavah (oboje 

oddajo v MS Teams  pod dodeljene naloge). 

TJA  UČ str.23,24 Ponovitev množine samostalnikov ter vprašalnic preko MS 
teams 

Naredijo tabelski zapis vprašalnic 

DZ  str.10-13 Rešujejo samostojno  

GEO   6.d- Oblika in zgradba Zemlje- SDZ- 26, 27- video srečanje 

ZGO  Začetki štetja let različnih ljudstev in določanje tisočletij, stoletij in 

desetletij, SDZ 14 in 15 



NAR  Rastlinski organi- korenina. Naloge, vrste in zgradba korenin. Navodila 
preko MS Teams.  Naredijo tabelski zapis. Opazujejo vzdolžni in prečni 

prerez korenja in ga skicirajo. 

GUM   Vokalna glasba 

LUM  Dokončajo osnutek za linorez in oddajo izdelek v MST, kjer dobijo 
povratno informacijo. 

TIT   Ura v živo: Zgradba lesa, dobre in slabe lastnosti naravnega lesa.  

 Sami: V MS Teams navodila za ogled videa o sečnji lesa. 

Slike zapiskov oddate gospe Jolandi v Arnesovo spletno učilnico. Gospa 

Beti pregleda zvezke, ko se vrnemo v šolo. 

GOS  Prehranski semafor. Navodila preko MS Teams. Izdelajo svoj žepni 
semafor. Tri embalaže živil popišejo in prilepijo v zvezek. 

NTE Izdelava izdelka iz papirja. Navodila v MST. 

 ŠPO Vzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu 

 RAČ   Nadaljevanje vaj v tečajih Code. Navodila v MST. 

 
7. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ   Delovni zvezek, 1. del : SRCE MI JE PADLO V HLAČE, str. 61 

- besedilo v 2. vaji - samostojno delo po navodilu v Teamsih 

- vrste besedil - video srečanje 

- besedoslovje (sopomenke, podpomenke, nadpomenke, besedne 
družine) - video srečanje 

- utrjevanje in zapis v zvezek - samostojno delo (po navodilih v Teamsih 

in na video srečanjih) 

MAT  1.   video srečanje - ULOMKI IN DECIMALNA ŠTEVILA 

1.   samostojno delo U str.47/ 1., 2.b, 3.b, 4.b,5.b, 8.b  

2.   video srečanje – UREJANJE ULOMKOV PO VELIKOSTI 

2.   samostojno delo U str. 50 / 1., 2.    str. 51/ 3., 4., 5.a, 6., 7., 8., 

9.  ALI * (za učence, ki imajo radi izzive) str. 50/ 1.b,2.b,  str. 51/ 6., 7., 
8., 9., 11., 12., 13 

TJA  Stopnjevanje večzložnih pridevnikov in nepravilno stopnjevanje. 

Več o tem med videoklicema in na MST. 

GEO  Južna Evropa- SDZ 19-25- video srečanje in naloga v Teamsih 



ZGO  7. a in 7. d: Družbena ureditev prvih civilizacij (MST), 

- Arhitektura in znanost prvih civilizacij (samostojno delo). 

7.b in 7.c: Ponovitev prazgodovine (samostojno delo). 

-Prve civilizacije, Egipt in družbena ureditev Egipta (MST). 

NAR  Učenci predstavijo modele celic za oceno- živalsko, rastlinsko, glivno ali 

bakterijsko. Kriterije ocenjevanja že imajo. Razdeljeni bodo v skupine. 
Skupine bodo objavljene v MS Teams med objavami. 

GUM  Začetki glasbe 

LUM  Srečanje preko MST, pregled oddanih izdelkov o vrstah kompozicij, 

evalvacija ter napotki za samostojno delo za naprej. 

TIT  Umetne snovi - delitev umetnih snovi, najpogostejše umetne snovi in 

lastnosti umetnih snovi. Več na video konferencah v MS Teams za 
posamezne oddelke. Odaja zapiskov in navodila za delo: Jolanda Vesel - 

Arnesova spletna učilnica, Elizabeta Žabkar - pregleda zvezke, ko se 

vrnemo v šolo. 

DKE   7. d: Stereotip, predsodek, diskriminacija (MST) 

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

 ŠPO  Vzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu 

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ Samostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu. 

ORG Srečanje v živo v MS Teams, dodelitev 14 dnevne naloge v MST 
(spoznavanje živalskih vrst v gozdnih tleh).  

UBE Srečanje preko MS Teams, kjer se bomo naučili uporabe odstavkov v 

programu Word. 

NI1 Srečanje preko MS teams in ena ura samostojnega dela. Ponovimo to sem 

jaz - povedi z glagolom biti in imeti, ter števila do 100. 

PLE Kaj je tango?-splošno 

ŠSP Pohodništvo v domačem kraju - navodila v Teamsu, videosrečanje po 
urniku 

SLZ Obravnava nove snovi - Zemlja 

 FI 1 Ponovimo. Jaz. Števila od 70 do 100. Več o tem v videoklicu in MST. 

  

8. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  



SLJ  V tem tednu bomo spoznali, kaj je intervju, kaj iz njega izvemo in kako 
ga tvorimo. Spoznali bomo tudi  razlike med umetnostnim in 
neumetnostnim besedilom.   

 Vabim vas k samostojnemu reševanju vaj v DZ 1. del, poglavje 

4:  Sprašujem in raziskujem. Samostojno rešuj vaje na straneh 56 - 62, 
do naloge 15.  V videoklicu MS Teams se dogovarjamo o nadaljnjem delu. 

MAT  Množenje in deljenje v množici racionalnih števil ter reševanje izrazov z 
vsemi štirimi računskimi operacijami (dve video uri, samostojno delo iz 

učbenika ter dodeljena naloga v Teamsih) 

TJA  Adjectives describing personality; Asking for a description - UČ str.30, 31. 
Več o tem med videoklicema in na MST. 

GEO  Severna Afrika- SDZ 19-25, video srečanje in naloga v Teamsih 

ZGO  

 

 

 8. c: Izumi in znanstveni dosežki v renesansi (MST), 

- Humanizem in renesansa na Slovenskem (samostojno delo) 

8.a in 8.b: Preverjanje in utrjevanje znanja-Odkritja (samostojno delo) 

-Humanizem in renesansa, umetnost (MST) 

GUM   Klasicizem (uvod) 

DKE  Sodna veja oblasti (MST) 

LUM  Naredijo vajo o vrednostnem barvnem nasprotju in oddajo izdelek v MST, 

kjer dobijo povratno informacijo. 

TIT  Površinska zaščita kovin. Več na video konferencah v MS Teams za 
posamezne oddelke. Odaja zapiskov in navodila za delo: Jolanda Vesel - 

Arnesova spletna učilnica, Elizabeta Žabkar - pregleda zvezke, ko se 
vrnemo v šolo. 

BIO  Novo poglavje odraščanje, fantje odraščajo, učbenik str.: 32 in 33. 

Samostojno delo z učbenikom in ena ura predavanja v živo preko MS 
Teams. 

KEM  Uvod v novo poglavje Atom in periodni sistem elementov preko 
MSTeams,  

Zgradba atoma U st. 25-29 

FIZ  Obravnava nove snovi, utrjevanje. Pregled kviza o enakomernem gibanju. 

 ŠPO Vzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu 

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

ŠZZ  Pohodništvo v domačem kraju - navodila v Teamsu, videosrečanje po 
urniku 

NI2  Ponovitev poklicev , novo - mein Haus na video srečanju 

OGU Ladjica iz stiropora - zarisovanje lopatic na folijo iz PVC-ja. Več na video 

konferenci v MS teams-ih. 



FI2  Ponovimo. Faire vs jouer. Športi. Inštrumenti. Več o tem v videoklicu in 
MST. 

LPL  Tango-ljudski ples? 

FIJ  Cilji in sredstva - cilj posvečuje sredstva (MST) 

MME  Srečanje prek MS Teams, kjer bomo spoznali oblikovanje celic v 
programu Excel. 

FVZ  Samostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu. 

  

9. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Enota 5; pravilna raba vejice - zaključimo enoto (DZ, strani 65 -69) 

MAT  Enačbe, razcepne enačbe in enačbe z ulomki (dve video uri, samostojno 
reševanje primerov ter dodeljena naloga v MS Teams). 

TJA  Fears and fantasies; used to (Učb., str 30, 31; DZ, str. 20, 21) 

GEO   Vrste in dejavniki površja Slovenije- učb. 18, 19, video srečanje in 

naloga v Teamsih 

ZGO  Fronte prve sv. vojne, Prelomno leto 1917, Oktobrska revolucija in vstop 

ZDA v vojno (Učb. str. 15-21) 

GUM   Impresionizem 

LUM  Srečanje preko MST, pregled oddanih izdelkov o barvni perspektivi, 
evalvacija ter napotki za samostojno delo za naprej.  

BIO  Pregled in ocenjevanje 3D modelov in znanja o mitozi in mejozi. Ena ura v 

živo preko MS Teams in druga ura bo namenjena ocenjevanju znanja s 
pomočjo kviza.  

KEM  Nevtralizacija v vsakdanjem življenju preko MST, Drugi načini nastanka 

soli e-kemija in samostojno delo 

FIZ  Pot pri enakomerno pospešenem gibanju, padanje. Obravnava nove snovi 

in računske vaje.  

 ŠPO Vzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu 

IZBIRNI 
PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ  Samostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu. 

ROM  Srečanje preko MS Teams, kjer se bomo posvetili vključenaju 
hiperpovezav v spletno stran.  

KEŽ  Srečanje v MS Teams, preprosto eksperimentiranje v domačem okolju.  

IŠP Pohodništvo v domačem kraju - navodila v Teamsu, videosrečanje po 

urniku 



SDP  Coronski-solo tango 

NI3  onovitev Perfekta uč. str. 20 -in str. 22 video srečanje 

LS3  Srečanje preko MST, napotki za likovno nalogo. 

 OGK Kratko video srečanje, da se pogovorimo, ali imate doma možnost 

praktičnega dela. 

  

Podaljšano bivanje 

VSEBINA: kaj in kako delamo   

 PONEDELJEK: Jesenska pravljica, sprehod v naravi in nabiranje jesenskega 

listja, izdelava živali iz jesenskih listkov 

 TOREK: Kaj veš o jeseni? Likovno ustvarjanje, talne igre 

 SREDA: Kviz o živalih, jesenska trganka, ples - Živali jeseni 

 ČETRTEK: Ježek iz papirja, pripravimo sadno solato, minuta za zdravje 

 PETEK: Izdelava listnate svečke, priprava okusnega jesenskega posladka, 

živalska telovadba 

 Podrobna navodila za izvajanje dejavnosti najdete v MS Teams. 

 


