
Od 7. 12. - 11. 12. 2020  

Vsebina 
1. razred ...................................................................... 2 

2. razred ...................................................................... 3 

Laze: 1. in 2. razred ..................................................... 4 

3. razred ...................................................................... 5 

4. razred ...................................................................... 6 

Laze: 3. in 4. razred ..................................................... 7 

5. razred ...................................................................... 8 

6. razred ...................................................................... 9 

7. razred .................................................................... 10 

8. razred .................................................................... 11 

9. razred .................................................................... 12 
 

  



1. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Velika tiskana črka I - zapis črke v zvezek ABC 

Velika tiskana črka A (video srečanje) 
DZ za opismenjevanje str. 9 

Velika tiskana črka A - zapis črke v zvezek ABC 
Branka Jurca: Snežaki v vrtcu 

MAT  Utrjevanje odštevanja - DZ Novi prijatelji str. 68 (video srečanje) 

Utrjevanje odštevanja - DZ Novi prijatelji str. 69 
Število 0 (video srečanje) 

Zapis števila 0 v zvezek s kvadratki 
Utrjevanje - DZ Novi prijatelji str. 70 in 71 (video srečanje) 

ŠPO Šaljive družinske štafetne igre 

SPO  Družina - Moja družina, člani družine (video srečanje) 

GUM  Mira Voglar: Sneženi mož 

LUM  Slikanje: Zima 

TJA Animals vocabulary (panda, rabbit, bear, penguin, kangaroo) 

Animals vocabulary (mouse, squirel, snake, cat, monkey, elephant) 

  

  



2. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Male tiskane črke: f, d 

Ženski par moškemu (SDZ, str. 48, 49) 

Razumevanje prebranega (SDZ, str. 54, 55; Vija vaja, str. 9, 10) 

Branje v nadaljevanjih: Moj prijatelj Piki Jakob 

MAT  Prikaz z vrsticami (SDZ, str. 73) 

Geometrijski liki (SDZ, str. 74, 75) 

TJA  Toys (novo besedišče + struktura "it's a ...") 
Toys - strukture (It's a ..., this is a ..., štetje - three cars, four dolls ...) 

SPO Vloga živali in skrb za živali, Živalske družine 

Vsako živo bitje se enkrat rodi in umre 

GUM  Izštevam in igram na glasbilo 

Ponovim pesmice in glasbene pojme 

LUM  Tehniški dan: PRAZNIČNO USTVARJANJE 

 ŠPO Stoja na lopaticah, Naravne oblike gibanja 

  

  



Laze: 1. in 2. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ   1. razred: Ela Peroci: MUCA COPATARICA, glaskovanje, ponovitev velike 
tiskane črke I in A. 

2. razred: Branje v nadaljevanjih MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB, mala 
tiskana črka f, mala tiskana črka d, prepis, V hlevu - delovni zvezek str. 

54, 55. 

MAT  1. razred: Odštevamo - konkretno, odštevamo - zapis v zvezek, 
reševanje nalog v delovnem zvezku str.68, 69. 

2. razred: Prikaz Z vrsticami, geometrijski liki, geometrijski liki - 
reševanje nalog v delovnem zvezku str.74, 75. 

TJA  2. razred: Ponavljanje in utrjevanje (vljudnostni izrazi, čustvena stanja). 
Spoznavanje imen različnih praznikov. Zapis rojstnodnevnega voščila in 

risanje. 

SPO 1. razred: Ponovitev družin, moje pravice in dolžnosti, kaj smem in 
moram. 

2. razred: Živalske družine, vloga in skrb živali, vsako bitje se enkrat rodi 

in umre. 

GUM  1. razred: Pesem Sneženi mož 

2. razred: Izziv z lončki, ponovitev pesmic in uporaba doma narejenega 
brenkala. 

LUM   / 

 ŠPO 1.. razred: Ples, poligon. 

2. razred: Ples, stoja na lopaticah. 

 *Tehniški dan: Novoletni okraski iz slanega testa. 

  



3. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Branje v nadaljevanju  

Moja babica –SDZ 1/68, 69  

Poslušanje: Izgubljena deklica – SDZ 1/66 

MAT  Preverim svoje znanje – SDZ 1/94, 95,  

Miselni orehi – SDZ 1/96  

Poštevanka števila 2 SDZ 2/ 5,6 

Poštevanka števila 2 SDZ 2/ 6,7 

Deljenje z 2 –SDZ 2/8 

TJA  Seasons, Revision - A year 

SPO Rast in razvoj rastlin in živali  

Živa bitja so med seboj odvisna 

GUM   Naša kuharica 

LUM   Arhitektura: Oblikovanje okraskov s prepogibanjem in rezanjem papirja. 

 ŠPO  Ples, utrjevanje 

 TD - Izdelava stojala za pisalne potrebščine ali labirint 

 
 

  



4. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Opis živali ob miselnem vzorcu UČ, str. 65 - 67 

Trdilne in nikalne povedi UČ str. 43 

MAT  Pravokotnik in kvadrat DZ str. 84 - 89 

TJA  Predlogi (pomen in raba predlogov, delo v DZ) 

Interaktivne vaje (Kahoot kviz) 

DRU Povečujemo in pomanjšujemo UČ, str. 26,27 

NIT  Tudi živali gradijo UČ, str. 23,24 

GUM  Ocenjevanje (ustvarjanje ob poslušanju glasbe) 

LUM  Snežinke za okrasitev šole in doma 

 ŠPO Šport 4 x 4 - vaje za moč 

 NTE Izdelava voščilnice.   

 RAČ Samostojno reševanje vaj v Code 

  

  



Laze: 3. in 4. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  SLJ 3: Pesem: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN; IZGUBLJENA DEKLICA – 

poslušanje posnetega neumetnostnega besedila; MOJA BABICA – branje 
in razčlenjevanje neumetnostnega besedila; SESTRIČNI NA OBISKU  – 

utrjevanje pravopisnih zmožnosti; S SOSEDOM NA SPREHOD – zapis 
besed s kritičnimi glasovi 

SLJ 4: Svetlana Makarovič: Kaj je naredil človeški mladič; Predlog s ali z; 
Predlog k ali h 

MAT  MAT 3: Deljenje; Poštevanka števila 2 

MAT 4: Sklepamo iz enote na množino; Sklepamo iz množine na enoto; 

Števila do 10000: Enica, desetica,…, desettisočica 

TJA  3. razred: Ponavljanje poimenovanj za različne vrste hrane. Izraza: 

»Healthy/Unhealthy Food.« Oblikovanje preglednice v zvezek – zdrava in 
nezdrava hrana. 

4. Razred: Raba stavčne strukture: »I like/don't like …« The Spider 
– branje, obnova stripa in delo z besedilom. DZ stran 38. 

SPO Življenje v jami; Gorski svet 

GUM  GUM 3: Uspavanka: SEDEM LISIČIC; Preproste melodije 

GUM 4: Slovensko ljudsko izročilo 

LUM  LUM 3 in 4: Izdelava namizne igre 

 NIT 
 
DRU 

ŠPO 

Sonce in senca 

Beremo in rišemo zemljevide: Ali je moja pot v šolo varna 

Vadba na prostem 

  

  



5. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Kaj je obnova, Kaj je podrobna obnova (2 uri) 

MAT  Pisno seštevanje in odštevanje do 1 000 000  

TJA  Revision  

Animal families  UČ str. 40, 41 in DZ str. 30, 31 

DRU Poselitev je vezana na doline, Gospodarstvo in promet  

NIT  O vodi, Stanje vode se spreminja  

GUM  Glasba Alpskih pokrajin  

LUM  Izdelava okraskov 

ŠPO Športnih 5x5  

 NTE  Izdelava voščilnice.   

 RAČ Samostojno reševanje vaj v Code 

 
 

  



6. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Samostojni delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 6, str. 139–148; 

Ustvarjanje po navodilih. 
Navodilo za delo – opis postopka. 

MAT  Različni zapisi ulomkov, dodeljena naloga, kviz. 

TJA  Have got /has got Uč. str.36 ,37, 38 

GEO  Reliefne oblike, SDZ 32-35, - 6. d 

6. a, b. in c. imamo ta teden preverjanje in utrjevanje. 

ZGO  Določanje tisočletij, stoletij, desetletij. Sedaj bodo učenci določali 
tisočletja, stoletja, desetletja iz zapisa dogodka. Ugotavljali koliko je bil 

kdo star, kdaj rojen, kdaj umrl... 

NAR  Ponovitev zgradbe žil v steblu. Preobražena stebla. 

GUM  Brenkala 

LUM  Ornament (oblika friz) in komplementarni kontrast, dodeljena likovna 

naloga 

TIT  Polizdelki iz lesa-plošče 

GOS  Ponovitev prehranske piramide, prehranskega krožnika, semaforja živil 

ter hrane in hranilnih snovi. Peka prazničnih piškotov ( čas 14 dni). 

NTE Izdelava voščilnice.  

ŠPO Načrtovanje in izvedba ure športa 

 RAČ Samostojno reševanje vaj v Code, programiranje v Scratch 

 
 

  



7. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Utrjevanje pravopisa in besednih vrst; nadaljevanje dela po DZ 1 

MAT  Množenje in deljenje ulomkov 

TJA  Z for zoo, UČ str. 36 

Past simple – pravilni glagoli,  UČ str. 37 in DZ str.20, 21 

GEO  Družbene značilnosti Južne Evrope, SDZ 35-37 

ZGO   7.b, c: Grki, prva središča (Kreta, Mikene, Troja), učb. str. 50-52, Grki, 
nastanek mestnih držav, učb. str. 53 

7. a, d: Troja in temna doba (MST), Nastanek mestnih držav (samostojno 

delo) 

NAR  7. a in 7. b - Členonožci- žuželke. Samostojni delovni zvezek st. 118. 

7. c in 7. d - dodelitev samostojnega dela - prisluhni navadnemu 
deževniku (tedensko delo) - samostojni delovni zvezek str.: 116-117; 

spoznavanje nove učne vsebine: členonožci (žuželke) - samostojni 
delovni zvezek str.: 118. 

GUM  Antična glasbila 

LUM  Skeletna gradnja, preverjanje 

TIT  7. a, c - Izdelava voščilnice 

7. b, d Vzporedna in zaporedna vezava električnih porabnikov 

DKE  7.b Pravila v skupnosti in konflikti. 

7.a,c Sprejemanje različnosti. Zgodbi: Žabec in tujec in zgodba Taglavni. 

7. d: Vrste človekovih pravic 

 ŠPO  Načrtovanje in izvedba ure športa 

IZBIRNI 
PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ Naslednje srečanje 18. 12. 

ORG Predstavitev hišnih ljubljenčkov - uvrstitev živali v sistem in govorni 
nastop.  

UBE Program Word: Priprava strani - glava in noga 

NI1 Aktivitaten in Jugendklub:uč.str.28, 29, 20 

PLE Dunajski valček - značilnosti plesa 

ŠSP Izdelava snežene skulpture 

SLZ  Kviz preverjanje znanja do 15. 12. 

FI 1 Smeri neba in države. Narodnosti. 

  

  



8. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Nadaljujemo z obravnavo snovi v DZ 1. del (str.102). Govorili bomo o 

dejstvih, občutkih, mnenjih in spoznali bomo, kaj je značilno za 
subjektivno in kaj objektivno besedilo.  

MAT  Potence; potenciranje produkta in količnika, kvadriranje. 

TJA  Revision; Australia; Expressions of quantity U str.38, 39, DZ str.28, 29 

GEO  Ponovitev Afrike in preverjanje znanja 

ZGO 

  

 8.a,b: Reformacija in njene značilnosti, učb. str. 50-52, Ponavljanje in 
utrjevanje renesanse in humanizma. 

8. c: Katoliška obnova in protireformacija (MST), Verske vojne 

(samostojno delo) 

GUM  Zgradba stavkov cikličnih večstavčnih oblik 

DKE Pluralnost medijev 

LUM  Količinsko barvno nasprotje (8. b) in uporaba prostorskih ključev z 

različno motiviko v fotografiji 

TIT  Zobniško gonilo - analiza, opis in prestavno razmerje. 

BIO  Nova učna vsebina - Prebavila - Prebavni sistem. 

KEM  Preverjanje znanja-kviz, Izotopi  

FIZ  Sestavljanje sil Obravnava nove snovi.  

 ŠPO 

LS 

Načrtovanje in izvedba ure športa 

Grafična modelacija, oddaja izdelka  

IZBIRNI 

PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

ŠZZ   Izdelava snežene skulpture 

NI2  UČ.str.22,23 - Hausarbeit 

OGU  Predstavitev izdelka iz odpadne plastične embalaže. 

FI2  Opis sobe. Narek. 

LPL  Dunajski valček -zgodovina plesa 

FIJ  Pravila iz različnih področij 

MME  Program Excel: preprosto računaje z uporabo formul 

FVZ FVZ 2. del. Obravnavali bomo dokumentarni film. Samostojni ogled v 

Filmski bazi FOŠ-a in razgovor.  

  

  



9. razred  

PREDMET  VSEBINA: kaj in kako delamo  

SLJ  Enota 7: Skupaj, narazen ali z vezajem? (DZ str. 95- 108) 

Preverjanje (vejica, velika začetnica, odvisniki, besedne vrste) 

MAT  Uporaba enčab v besedilnih nalogah - zahtevnejše naloge iz vsakdanjika 

in enostavnejši primeri iz nalog o starosti 

TJA  On the road, Trpnik v sedanjiku in pretekliku, Uč. str. 38, 39, DZ, str 28, 
29 

Ogled videa in vaje 

GEO  Rastlinstvo in vodovje Slovenije, učb. 28-33 

ZGO  Fašizem v Italiji in ponavljanje in utrjevanje snovi pred 1. sv. vojno, prva 
svetovna vojna in obdobje po vojni. učb, str. 8-36 

GUM  Utrjevanje impresionizma , antikviz 

LUM  Osnutek za grafiko, preverjanje 

BIO  Uvod v dedovanje in kdo je oče genetike. 

KEM  Preverjanje znanja-kviz, Masni delež topljenca-višji nivo  

FIZ  Teža in kroženje. 

 ŠPO Načrtovanje in izvedba ure športa 

IZBIRNI 
PREDMET  

VSEBINA: kaj in kako delamo  

FVZ FVZ 2. del. Obravnavali bomo dokumentarni film. Samostojni ogled v 

Filmski bazi FOŠ-a in razgovor.  

ROM Postavitev spletne strani z uporabo tabel 

KEŽ Samostojno eksperimentiranje v kuhinji - pod določenimi pogoji se 

polarno lahko meša z nepolarnim. 

IŠP Izdelava snežene skulpture 

SDP Dunajski valček -učenje osnovne slike, desnega obrata 

NI3 uč.str.28, 29, 30  

LS3 Zlati rez , preverjanje 

 OGK Naravna in kulturna dediščina - ograje. 

 


