
TEDENSKI NAČRT 
 
Čas: 11. 5. – 15. 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 

 
S. Makarovič: 

PEKARNA MIŠMAŠ 
B 100, 101 

 

H. C. Andersen: 
PALČICA 
B 82 – 84 

 
 

 
 
 
 

ŠD – Igre brez meja 

H. C. Andersen: 
PALČICA 
B 82 – 84 

 
 
 
 
 
 
 
 

TD – Mali šef 

MAT ODŠT. DESETICE 
DZ 38, 39/5 

 

ODŠT. DESETICE 
DZ 39/ 6, 7 

 

SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 
1000 

DZ 40, 41/4,5,6 
 

SPO 
 

ČLOVEŠKO TELO 
DZ 81, 82 

 ČLOVEŠKO TELO 
DZ 81, 82 

 

ŠPO PLES PLES  

GUM  Ocenjevanje znanja: 
DOŽIVLJANJE GLASBE 

PONOVIM 

LUM    



 
NAVODILA ZA DELO 
 
Vsakodnevne naloge:  

- Glasno beri 15 min. 
- Nastavljaj poštevanko pokrivanko.  
- Vadi deljenje. 

 
                       
                         
 
 
 
 
 

PREDMET TEMA NALOGE 

SLJ 
 
 
  

S. Makarovič: 
PEKARNA 
MIŠMAŠ  

B, str. 100, 101 

B, str. 100, 101 

- Preberi odlomek iz pravljice. Razmisli in ustno odgovori na vprašanja 
na strani 101. 
 

- Poslušaj celo pravljico (glej povezavo - 34.59 
min).https://www.youtube.com/watch?v=YYn9LzkqC1o   

- Pri LUM smo izdelovali marionete. Eno vrsto marionet si lahko 
ogledaš tudi v odlomku igrice Mišmaš na spodnji povezavi (4.31 min). 
https://www.youtube.com/watch?v=cd4TsNeq1VQ 

H. C. Andersen: 
PALČICA  
 
B, str. 82 – 84 

B, str. 82, 83, 84 
 

- Počasi in natančno preberi odlomek. 
 

- Ustno odgovori na vprašanja.  
1. Katere književne osebe si srečal v pravljici?  
2. Katera je glavna književna oseba?  
3. Katere so stranske književne osebe?  
4. Katere stranske književne osebe so dobre?  
5. Katere stranske književne osebe so slabe?  
6. Kaj je hrošč menil o Palčičini lepoti?  
7. Kaj je Palčica menila sama o sebi?  
 

- Zapis v zvezek: 
            H.C. Andersen 
                            PALČICA 
                               B, 82 – 84 
- Nariši Palčico po svoji domišljiji. 
 

H. C. Andersen: 
PALČICA  
 
B, str. 82 – 84 

Na spodnji povezavi si oglej risanko Palčica: 
https://www.youtube.com/watch?v=miOv9pd0yNw 

MAT 
 

ODŠT. 
DESETICE 

 

DZ 38 

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

Ko boš imel čas, pokukaj na portal Moja matematika. Tam te 
čaka zabavna domača naloga. Kodo za dostop sem ti poslala 
prejšnji teden. Naloge reši in mi jih oddaj do petka. 



DZ, str. 38, 39/5     

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

DZ 39 
- 5. naloga 
Če ti je v pomoč, lahko pobarvaš desetice in enice.  
Izračunaj.  

 

- Preveri svoje rešitve. 
 

ODŠT. 
DESETICE 
 
DZ, str. 39/ 6, 7    
 

DZ 39 
 

- 6. naloga 
Preberi besedilne naloge. 
Podčrtaj (pobarvaj) pomembne podatke. 
Besedilne naloge reši v zvezek. 
Pazi na zapis enot (€, m). 
 

Zapis v zvezek:       
                         Vaja 
DZ 39, 6. nal 
      1. R.: 
          O.: 
Pošlji mi rešene besedilne naloge. 
 
- 7. naloga 
Izračunaj. 
 
- Preveri svoje rešitve. 
 

SEŠTEVAM IN 
ODŠTEVAM DO 
1000   

DZ, str. 40, 
41/4,5,6 

 

DZ 40 

- 1. naloga 
Z oranžno barvico pobarvaj vse desetice in enice. 
Izračunaj in pobarvaj polja s pravilnimi rezultati. 
 

- 2.  in 3. naloga 
Preberi besedilni nalogi. 
Podčrtaj (pobarvaj) pomembne podatke. 
Napiši račun in odgovor.  
 

DZ 41/4,5,6 

- 4.  in 5. naloga 
Preberi besedilni nalogi. 



Podčrtaj (pobarvaj) pomembne podatke. 
Napiši račun in odgovor.  
 

- 6. naloga 
Če želiš, z oranžno barvico pobarvaj vse desetice in enice. 
Izračunaj. 
 

- Preveri svoje rešitve. 
 

SPO ČLOVEŠKO 
TELO    
 
DZ, str. 81 
 
Priloga (PP):  
 »ČLOVEŠKO 
TELO« 
 

V naslednjih urah bomo pri predmetu SPO spoznavali človeško telo. 
Spoznali bomo dele telesa, katere so naše najpomembnejše kosti, kaj 
nam omogočajo mišice, notranje organe in čutila.  

- Beri in sledi navodilom. Vsako vajo ponavljaj nekaj sekund. 

             Z desno roko rahlo “tapkaj” po licu in hkrati z levo roko po trebuhu.  
          Z desno roko “tapkaj” po licu, z levo istočasno kroži po  trebuhu.  
          Z desno roko kroži po licu, z drugo “tapkaj” po trebuhu.  
 

- Ustno odgovori. 
        Ali je bilo vse naloge enako težko izvajati? Katero  
        najtežje? Zakaj? Katere dele telesa si premikal? 
 

- Pripravi si PP »ČLOVEŠKO TELO«, ki ga imaš v prilogi. Pozorno si oglej 
slike in natančno preberi zapise ob njih. Izvedel boš, čemu služijo žile, 
kakšna je naloga pljuč, kakšno vlogo imajo kosti, zakaj uporabljamo 
možgane, nalogo mišic, želodca, črevesja, jeter.  

 

DZ 81 
- Preberi besedilo in si oglej ilustracije.  
- Podčrtaj (pobarvaj) pomembne podatke. Če si natančno prebral, boš 
lahko ustno odgovoril na spodnja vprašanja in dopolnil zadnjo poved.  

Kaj nam omogočajo mišice? 
Kateri organ pošilja različna sporočila po vsem telesu? 
Kateri notranji organ pošilja kri po žilah? 
Kaj se zgodi, kadar se dejavnost (tek, počepi …) zelo poveča?  
S čim naše telo dobi potrebno energijo za rast, razvoj in 
delovanje?  
Notranji organi in okostje imajo v našem telesu vsak             
svojo _______. 

     
Preberi navodila na zeleni podlagi.  

- Izvedi dane naloge, opazuj svoje telo in ustno odgovori na vprašanji. 
            

ČLOVEŠKO 
TELO  
 
DZ, str. 82 
 
 
Priloga (PP):  
 »NOTRANJI 
ORGANI IN 
OKOSTJE« 
 

- Pripravi si PP »NOTRANJI ORGANI IN OKOSTJE«, ki ga imaš v prilogi 
in si ga natančno oglej.  
 
DZ 82 
- 1. naloga 
Oglej si sliko. Premisli, katere notranje dele telesa kažejo črte pri 
posameznih številkah. Preden besede zapišeš, si pomagaj s spodnjim 
zapisom. 
 



           
 
              
                 
- 2. naloga 
Kakšno vlogo imajo kosti?  
Razmisli in zapiši odgovore. 

 Telesu dajejo oporo in obliko.  
 Ščitijo naše notranje organe.  

- 3. naloga 
Preizkusi, na katerih mestih lahko premikaš kosti rok, glave in nog. 
Če želiš, ta mesta na sliki (pri drugi nalogi) označi z rdečo črtico.  
 

1.možgani 
2. sapnik 
3. pljuča 

4. želodec 
5. srce 
6. ledvica 

7. jetra 
8. tanko črevo 
9. debelo črevo 

ŠPO PLES Poišči plišasto igračo, ki ti bo pomagala pri ogrevanju. Kako bosta 
telovadila, bo pokazala Miša na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno  
Vadbo nadaljuj s svojimi športnimi aktivnostmi (hoja, tek, vadba z 
žogo, s kolebnico …). 
 

PLES Zapleši ob glasbi  
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
Vadbo nadaljuj s svojimi športnimi aktivnostmi (hoja, tek, vadba z 
žogo, s kolebnico …). 
 

GUM Ocenjevanje 
znanja: 
DOŽIVLJANJE 
GLASBE 
 
 
 
 
 

Na list napiši:  
Poslušanje: Antonio Vivaldi- Pomlad  
Na povezavi  
https://youtu.be/l-dYNttdgl0 
zbrano poslušaj skladbo nekaj minut in napiši, kakšna je glasba 
(vesela, žalostna, jezna, lahkotna, igriva, preprosta, vznemirljiva, 
strašna, nagajiva, dolgočasna, prikupna itd.). 
Nariši, kaj si predstavljaš ko poslušaš to skladbo.  
Posnetek si lahko zavrtiš večkrat.  
 

Danes mi pošlji fotografijo, da jo bom ocenila. 
 

PONOVIM 
(petje pesmic) 

Prepevaj pesmice, ki smo se jih učili v šoli. 

 

Navodila za TD in ŠD  in prilogi dobijo starši po elektronski pošti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE 

MAT 
 

ODŠT. 
DESETICE 

 
DZ, str. 38, 39/5    
146   

- DZ 38 

 

 

 

 
- DZ 39 

 
ODŠT. DESETICE 
DZ, str. 39/ 6, 7    
 

- DZ 39 
 

 
 

SEŠTEVAM IN 
ODŠTEVAM 
DO 1000   

DZ, str. 40, 
41/4,5,6 

 

- DZ 40/1,2,3 

 

 
 



 
- DZ 41/4,5,6 

 

 

 
 



 


