
 

TEDENSKI NAČRT 
 
Čas: 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 
Kontakt: ana.slapar@gmail.com       

           
 

 PON TOR SRE ČET PET 
      
1. MAT SLJ MAT MAT SPO 
2. SLJ MAT SLJ SPO MAT 
3. TJA GUM SLJ ŠPORT. SLJ 
4. SPO   TJA LUM SLJ SLJ 
5. ŠPORT ŠPORT LUM GUM   

X

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
SLJ 

 
PONOVIM 

DZ 81/ponovim 
 

POVABILO NA POČITNICE 
DZ 80, 81 

 
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM 

DZ 82,83 
(preberejo) 

 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM 

DZ 84/1 (Sobota, 15. avgust) 
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM 

DZ 84/1 (Nedelja, 16. 
avgust) 

 
MAT ODŠTEVAM ENICE 

DZ 33 
 

PRIŠTEVAM IN ODŠT. 
ENICE 

DZ 34/1 
 

PONOVIM ŠTEVILA DO 1000     
DZ 75, 76 

 
 

 

PRIŠTEVAM IN ODŠT. 
ENICE 

DZ 34/2,3,4 in 
DZ 35/5,6,7 

 

PRIŠTEVAM DESETICE 
DZ 36,37 

 

SPO 
 

ODPADKI 
DZ 78 

 

  
 
 

ODPADKI 
DZ 79 

 

ODPADKI 
(učni list in vprašanja) 

 
ŠPO ZABAVNA TELOVADBA 

 
TEK V NARAVI  ZABAVNA TELOVADBA 

 
 

GUM  PONOVIM, 
PREVERIM 

 

 PONOVIM, 
PREVERIM 

 

 

LUM   ORIGAMI 

 

  



NAVODILA ZA DELO 
 
Vsakodnevne naloge:  

- Glasno beri 15 min. 
- Nastavljaj poštevanko pokrivanko. Meri čas in čas zapiši v našo razpredelnico. Bodi pošten! 
- Vadi deljenje. 

 
                       
                        Izziva za brihtne buče (za tiste, ki želijo) 
 

- Poskusi slike narisati z eno potezo. Po vsaki črti greš lahko le enkrat. 
Koliko ti  jih uspe narisati? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Drugi izziv je v priponki – Mini adventures izziv 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDMET TEMA NALOGE 

SLJ 
 
 
  

PONOVIM 
 
DZ, str. 
81/ponovim  

DZ 81/ Ponovim 
- Podčrtaj ali pobarvaj besede, v katerih so napake.  
 

- Zapis v zvezek: 
       Vaja 
DZ 81/Ponovim 
 

Besedilo pravilno prepiši v zvezek. Pazi na pisavo. 
 

Pošlji mi prepis. 
 

POVABILO NA 
POČITNICE 
 
DZ, str. 80, 81    
 

-  Razmisli. 
   Kje vse si bil na počitnicah? Ali si tam spoznal nove prijatelje? 
   Tudi Janez in Matic sta se spoznala na počitnicah.   
 

DZ 80  
- Preberi besedilo in pogovor po telefonu med Janezom in Maticem. 
 

- Ustno odgovori na spodnja vprašanja. 
V katerem kraju je bil doma Janez? Kje je bil doma  

        Matic? Kje sta se spoznala? Kaj sta postala? Kam sta  
        odšla po končanih počitnicah? Kaj sta se dogovorila pred  
        odhodom domov?  
        Kdo je poklical Matica po telefonu? Zakaj ga je poklical?  
        Ali je Matic prišel na obisk k Janezu? Kam je zapisoval  
        počitniška doživetja? 
 

Pri telefoniranju veljajo nekatera pravila:  
1. Pozdravimo.  
2. Se predstavimo. 
3. Povemo, kaj želimo (se pogovorimo).  
4. Se zahvalimo.  
5. Se poslovimo.  

 

DZ 81/1,2,3 
- Preberi navodila in reši naloge.  
 

- Preveri svoje rešitve. 
 

- Vaja 
Nekoga od domačih prosi za sodelovanje in odigrajta telefonski 
pogovor. Upoštevaj pravila telefoniranja. 

Primeri: knjižničarka - učenec (izposoja knjige),  
               sošolec - sošolec (igra na igrišču),   
               prodajalec - kupec (nakup zvezka) … 

Če imaš možnost (dogovori se s starši), pokliči sošolca, sorodnika, 
prijatelja, znanca … in v praksi preizkusi, kaj si se danes naučil.  
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM  
 
DZ, str. 82,83 
(preberejo) 
 

- Včeraj si bral o Janezu in Maticu, ki sta se spoznala na počitnicah na 
morju. V zadnji povedi si izvedel, da je Matic prišel na počitnice k 
Janezu, ki živi na Gorenjskem.  
 

DZ 82, 83 
- Matic je vse, kar sta z Janezom skupaj doživela, zapisal v svoj 
dnevnik. Za vsak počitniški dan je napisal svoj zapis.  



Najprej je napisal dan in datum, potem pa je kratko opisal dan.  
Preberi Matičev dnevnik. 
Tako boš tudi ti izvedel, kaj vse sta videla in doživela.  

 

- Ustno odgovori na vprašanja, ki so zapisana na strani 83 spodaj.  
 

- Če želiš, lahko tudi ti začneš pisati dnevnik.                                     
Vzemi prazen zvezek (liste …). Vanj boš zapisoval spomine, ki jih ne bi 
želel pozabiti. Za določen dan boš najprej napisal dan in datum (npr: 
torek, 5. maj 2020) ter na kratko napisal, kaj si doživel.                                                                 
V svoj dnevnik lahko tudi kaj lepega narišeš.   
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM 
 
DZ, str. 84/1 
(Sobota, 15. 
avgust) 
 

DZ 84/1 
- Znova preberi Matičev dnevnik (Sobota, 15. avgust).  
Odgovori na vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.  
Bodi pozoren na velike začetnice in na besede nagajivke. Odgovarjaj v 
celih povedih. 

 

- Zapis v zvezek 
POČITNICE NA GORENJSKEM 
                   DZ 84/1 
Sobota, 15. avgust 
a) … 

 

- Preveri svoje rešitve.  
Ali si na koncu vseh povedi napisal piko? Če si jih, si pod odgovore 
nariši sonček.  
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM  
 
DZ, str. 84/1 
(Nedelja, 16. 
avgust) 
 

DZ 84/1 
- Znova preberi Matičev dnevnik (Nedelja, 16. avgust).  
Odgovori na vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. Danes odgovarjaj s 
kratkimi odgovori.  
Bodi pozoren na velike začetnice in na besede nagajivke. 

 

- Zapis v zvezek 
POČITNICE NA GORENJSKEM 
                  DZ 84/1 
Nedelja, 16. avgust 
a) … 

 

- Preveri svoje rešitve.  
Če si na vsa vprašanja odgovoril pravilno, si pod odgovore nariši 
sonček.  

 

- Če želiš, lahko na internetu vtipkaš besedi pletnja in encijan. Dobil 
boš še več fotografij.  
 

MAT 
 
 

ODŠTEVAM 
ENICE 
 
DZ, str. 33     
 

Za začetek v zvezek izračunaj naslednje račune: 
VAJA 
68 + 25 = __                     57 – 18 = ___              
__ + 17 = 52                     __ − 38 = 43 
19 + __ = 71                     35 − ___ = 8 
 
 

DZ 33 
- Oglej si nalogo na modri podlagi.  



Glasno preberi računa. 
          
- 3. in 4. naloga 
Z oranžno barvico pobarvaj vse desetice in enice. 
Izračunaj račune.  
 

- Preveri svoje rešitve.    
PRIŠTEVAM IN 
ODŠTEVAM 
ENICE     
 
DZ, str. 34/1   
 

Za začetek v zvezek izračunaj naslednje račune: 
VAJA 
73 – 21 = ___                              56 + 12 = ___ 
100 − ___ = 81                            39 + ___ = 78 
___ − 71 =25                               ___ + 34 = 89 
 
 

- Zapis v zvezek:  
(Desetice in enice pobarvaj z oranžno barvico.)  

   Vaja 
DZ 32, 33 
 

287 - 5 = 212 
498 - 7 = 491 
596 - 6 = 590 
332 - 2 = 330 
730 - 4 = 726 
640 - 8 = 632 
732 - 5 = 727 
361 - 4 = 357 
685 - 8 = 657 
243 - 6 = 237 
427 - 9 = 418 
186 - 7 = 179 
 

DZ 34 
- 1. naloga 
Z oranžno barvico pobarvaj vse desetice in enice.  
Izračunaj račune. 
  

PONOVIM 
ŠTEVILA DO 
1000      
 
DZ, str. 75, 76 
 

Za začetek v zvezek izračunaj naslednje račune: 
VAJA 
75 – 36 = ___                       18 + ___ = 93 
56 + 29 = ___                       ___ − 64 = 12 
89 − ___ = 47                        ___ + 34 = 68 
 
 

- Ob reševanju nalog v DZ 75, 76, boš ponovil števila                   do 
1000. 
 

DZ 75  
- 1. naloga 
Glasno preberi vsako zapisano število in določi število stotic, desetic 
in enic (Primer: 347 = 3S   4D   7E).  

  
- 2. naloga 
Zapisana števila uredi po velikosti. Natančno preberi navodilo in 
ugotovi, s katerim številom moraš začeti.  

 



- 3. naloga 
Dopolni tabeli. 

 

DZ 76 
- 4. naloga 
Primerjaj števili in vstavi znake <,>,=. 
Namig za pomoč: 
Najprej primerjaj stotici,  
če sta enaki, primerjaj desetici,  
če sta enaki desetici, primerjaj še enici.               
 

- 5. naloga 
Nadaljuj štetje v vsaki vrsti. Ugotovi, ali boš štel naprej ali nazaj. 

 

- 6. naloga 
Glasno preberi števila. Dopolni tabelo. Zapiši manjkajoče število s 
številko ali z besedo.  

Skupaj pišemo:  
1. glavne števnike do 100 (deset, štirinajst, petintrideset, 

triinšestdeset, devetindevetdeset …),  
2. stotice (tristo, štiristo, šeststo, osemsto …), 
3. druga števila pišemo narazen (dvesto triindvajset,  

štiristo petinsedemdeset, petsto osemintrideset …). 
               
Pošlji mi rešene naloge. 
 

PRIŠTEVAM IN 
ODŠTEVAM 
ENICE  
   
DZ, str. 34/2,3,4 
in  
DZ, str. 35/5,6,7 
 

Za dobro jutro v zvezek izračunaj naslednje račune: 
VAJA 
56 + 16 = ___                     74 – 37 = ___ 
83 + 8 = ___                       94 – 72 = ___ 
46 + 17 = ___                     63 – 15 = ___ 
 
 

DZ 34 
- 2., 3., 4. naloga 
DZ 35 
- 5., 6., 7. naloga 
Natančno preberi vsako besedilno nalogo. 
Podčrtaj (pobarvaj) pomembne podatke. 
Zapiši račune in odgovori. 
Pri 4. nalogi ne pozabi na merske enote.  

 

Pošlji mi rešene naloge. 
 

PRIŠTEVAM 
DESETICE 
 
DZ, str. 36, 37   
 

Za začetek v zvezek izračunaj naslednje račune: 
VAJA 
___ + 25 = 76                            ___ + 46 = 76 
83 −___ = 24                             ___ − 63 =14 
19 + 37 =___                             98 – 36 = ___ 
 
 

DZ 36 
- Oglej si nalogo na modri podlagi. Glasno preberi račun.      
 

- 1. naloga 
Oglej si sliko. Preberi vprašanje. Napiši račun in odgovor.  
 



- 2.  naloga 
Z oranžno barvico najprej pobarvaj vse desetice in enice.  
Izračunaj. 
 

- 3. naloga 
Dobro si oglej tabelo in jo dopolni.  
 

- 4. naloga 
Preberi besedilno nalogo in podčrtaj pomembne podatke. Napiši 
račun in odgovor.  

 

DZ 37 
Oglej si nalogo na modri podlagi. Glasno preberi račun.      
 

- 5. naloga 
Oglej si sliko. Preberi vprašanje. Napiši račun in odgovor. 
  
- 6. naloga 
Z oranžno barvico najprej pobarvaj vse desetice in enice. 
Izračunaj in ustrezne črke vpiši pod rezultate v tabelah.  
 

- 7. naloga 
Preberi besedilno nalogo in podčrtaj pomembne podatke. Napiši 
račun in odgovor.  

 

- Preveri svoje rešitve.   
 

SPO ODPADKI   
 

DZ, str. 78 
 

DZ 78 
Preberi. Podčrtaj pomembne podatke. 
Ustno odgovori na vprašanja. 

        Kako in na kakšen način ljudje spreminjajo okolje? Zakaj je  
        vedno več odpadkov? Ali vedno potrebujemo vse, kar  
        kupimo?  

 

- Na spodnji sliki si oglej, kako lahko koristno uporabimo odpadke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. naloga 
Pobarvaj odpadke in reciklirane izdelke z enako barvo kot zabojnik, v 
katerega spada. 
 

- Preveri svoje rešitve.  
 



- Preberi besedilo pod prvo nalogo. 
Z rdečo barvico podčrtaj obe povedi.   

 

- 2. naloga 
Poveži znake z njihovim pomenom.  
 

- Preveri svoje rešitve.     
 

- Oglej si risanko Napo (12.06 min) - glej povezavo spodaj. 
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg 
              

ODPADKI   
 
 DZ, str. 79 
 

Za ponovitev znanja o odpadkih si oglej posnetek na povezavi 
https://youtu.be/EKJVzUV53N8  
V e-DZ, str. 78, klikni na zeleni znak levo zgoraj ter si oglej tri projekcije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZ 79 
- Preberi. Podčrtaj pomembne podatke. 
- Ustno odgovori na vprašanja: 

 S kakšnimi posegi ljudje lahko spreminjamo naravo?  
 Š čim pa zastrupljamo zrak? 
 Kaj poškoduje kisli dež? 
 Kaj spuščajo v vodo tovarne in posamezniki? 
 Ali so vzrok za onesnaženost zemlje, vode ali zraka 

lahko tudi različne nesreče? Povej primer.  
- 3. naloga 
Naštej glavne onesnaževalce okolja.  

(tovarne, mnoga vozila, škropila …)  
 

- Preberi povedi pri zelenih pikah. Izvedel boš, kako lahko sami 
prispevamo k varovanju in ohranjanju okolja.  

 

- Besedilo na rumenem listku podčrtaj z rdečo barvico.  
 

- 4. naloga 
Podčrtaj pravilne trditve.  
 

- Poglej rešitve.  
 

ODPADKI   
 

Priloga 1:  
Učni list 
»ODPADKI« 
Priloga 2:  
Učni list 

- Preberi zapis na učnem listu »ODPADKI« (priloga 1) 
Učni list natisni in nalepi v zvezek.  
 

- Nalepi v zvezek vprašanja. (priloga 2)  
Uči se. Pri ponavljanju si pomagaj z vprašanji.  
 



»VPRAŠANJA« 
 

ŠPO ZABAVNA 
TELOVADBA 
 

Pripravi list z ZABAVNO TELOVADBO. 
Izvajaj vaje.   

 

 Vadbo nadaljuj s svojimi športnimi aktivnostmi (hoja, tek,  
ples, vadba z žogo, s kolebnico …). 

TEK V NARAVI  

GUM PONOVIM,  
PREVERIM 
 

torek in četrtek 
- Poslušaj skladbo (3.40 min), ki jo je napisal Edvard Grieg (najdeš jo na 
spodnji povezavi). 
  https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI 

 

- Vzemi list in barvice. Skladbo lahko poslušaš večkrat. Posnetek je 
opremljen s fotografijami, ti pa nariši, kaj si ti predstavljaš, ko 
poslušaš to skladbo.  
Prepusti se domišljiji in ustvarjaj. Ob glasbi vsak čuti po svoje, zato 
bodo tudi vaše slike različne. 
 

Pošlji mi fotografijo.   
 

LUM ORIGAMI Za delo potrebuješ papir A4 in A5 (polovica A4), škarje in lepilo.  
Vzemi velik papir in ga prepogni: 

       
 

Odreži neprepognjeni del. 

    
 

Papir razgrni da boš dobil kvadrat, ki ga potrebuješ za origami. 

 
 

Po enakem postopku dobiš manjši kvadrat, ko zgibaš papir velikosti 
A5. 
 

Oglej si posnetek in izdelaj koalo. 
https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg 
 

Če želiš, lahko kasneje izdelaš tudi manjšo koalo, ki jo boš lahko 
uporabil za knjižno kazalo. Velikost papirja, ki ga potrebuješ je tak, kot 
piše v posnetku: 13 x 13 in 9 x 9 za večjo in 7 x 7 ter 5 x 5 za manjšo 
koalo.  
 

Želim ti veliko zabave.  
 

Vesela bom kakšne fotografije.  



Priloga 1: 

ODPADKI  DZ 78, 79 

Človeštvo ustvarja vedno več odpadkov.  

Vrste odpadkov:  
- papir 
- steklo 
- plastika 
- kovina 
- biološki odpadki 
- nevarni odpadki 

Biološki odpadki se sami razgradijo. Iz njih nastane kompost.                               
Uporabljamo ga kot gnojilo.  

Nevarni odpadki so olja, barve, laki, zdravila, škropiva, baterije itd. Zbiramo jih ločeno. 
Potrebno jih je uničiti. Označeni so s posebnimi znaki (DZ 78).  

Odpadke zbiramo ločeno.  
Nekatere odpadke predelamo ali recikliramo.  
 
                                  Znak za recikliranje:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2: 



 

ODPADKI   (DZ 78, 79 in zvezek)  
 

1. Nekateri odpadki se v naravi _______ (razgradijo), vse več pa je takih odpadkov,  
    ki se v naravi  ___    __________.  
2. Zakaj odpadke zbiramo ločeno (nekatere odpadke lahko predelamo ali recikliramo)? 
3. Naštej nekaj bioloških odpadkov in nekaj nevarnih odpadkov.  
4. Kako ravnamo z nevarnimi odpadki? 
5. Kaj je kompostnik? 
6. Ljudje sekamo gozdove in gradimo naselja. Kaj s tem spreminjamo (naravo in podnebje)? 
7. Kateri so glavni onesnaževalci okolja (tovarne, mnoga vozila, škropiva …)? 
8. Kako lahko sami prispevamo k varovanju in ohranjanju okolja (DZ 79)? 

 
 



ZABAVNA TELOVADBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ S SV 
 
 
 

Z 

 

 
 
 

V 

JZ J JV 



LEGENDA:  

S - sever 
J - jug 
V - vzhod 
Z - zahod 

SZ - severozahod 
SV - severovzhod 
JZ - jugozahod 
JV - jugovzhod 

 

Izreži po črtah ali strani neba sam napiši na listke.  
Listke daj v posodico ali vrečko. Zamiži in izvleci listek.  
Orientiraj se na listu ZABAVNA TELOVADBA in izvedi vajo, ki jo kaže stran neba na 
tvojem listku. 
Lahko pa vaje izvajaš tako, da si jih sam izbereš. 
 

S J V Z 
SV JV SZ JZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE 

PREDMET TEMA NALOGE 

 POVABILO NA 
POČITNICE 
 
DZ, str. 80, 81    
 

 
 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM 
 
DZ, str. 84/1 
(Sobota, 15. 
avgust) 
 

Sobota, 15. avgust 
a) Matic je na Gorenjskem preživel štiri počitniške dni.  
b) Janez živi v večstanovanjski hiši.  
c) Skozi okno svoje sobe vidi Triglav.  
č)   V soboto popoldan so odšli na Bled.  
d)   Na Blejski otok so se peljali s pletnjo.  

 

POČITNICE NA 
GORENJSKEM  
 
DZ, str. 84/1 
(Nedelja, 16. 
avgust) 
 

Nedelja, 16. avgust (kratki odgovori) 
a) Na Pokljuko.  
b) Na Rudnem polju.  
c) Planino Konjščica.  
č)   Planšarica.  
d)   Ne.  
e)   Pri izviru.  
f)    Žgance in kislo mleko.  
g)   Encijan.  
 

MAT 
 
 

ODŠTEVAM 
ENICE 
 
DZ, str. 33     
 

             



PRIŠTEVAM IN 
ODŠTEVAM 
ENICE     
 
DZ, str. 34/1   
 

                  
 

PRIŠTEVAM 
DESETICE 
 
DZ 36,37   
 

DZ 36   

 
 

 

 
 

 
 

DZ 37 

 
 

 
 

 
 



SPO ODPADKI   
 

DZ, str. 78 
 

              
 

ODPADKI   
 
 DZ, str. 79 
 

Pravilne trditve:  
 Zaradi onesnaženega zraka lahko zboliš na dihalih.  
 Ljudje radi živimo v urejenem okolju, zato poskrbimo 

tudi za okolico svojih domov.  
 Z energijo moramo varčevati.  

 

 


