
1. RAZRED 

TEDENSKI NAČRT DELA OD 14.. 4. DO 17. 4. 2020, 5.teden 

 

Pomembno obvestilo. 

Preden pričneš s šolskim delom si pripravi mizo, uredi peresnico in ošili barvice in svinčnike. 

To opravilo naj traja največ 5 minut. Po končanem šolskem delu obvezno pospravi svojo 

mizo.  

 

V ponedeljek, 20.4.2020 od 17.00  do 17.45  ure  bo potekalo v šoli OŠ Šmartno 

razdeljevanje delovnih zvezkov. Delovne zvezke bom pripravila na okenske police pri vašem 

razredu.  Prosim, da si rezervirate ta čas za predajo zvezkov in da upoštevate varnostno 

razdaljo.   

 

 

SPO 1. Pripravi si zdravo malico, da boš zmogel vse šolske obveznosti.  
Pripraviš lahko sadno solato, ki je polna vitaminov. Izberi sadje, ki ga 
imaš najraje in ga imaš seveda doma. Sadje nareži na manjše koščke, 
zmešaj, lahko dodaš kanček sladkorja, okrasiš s smetano in to z 
užitkom poješ. Pa dober tek. 

MAT 1. Črte (LB, str. 58) Ne pozabi, da ravne črte rišemo ob ravnilu. 
2. Črte in liki (LB, str. 59)  

SLJ 1. Branje (vsak dan 10 minut). Bereš lahko v DZO zvezku do strani 41. 
Besedila s tonsko utežjo lahko izpustiš, če še ti ne grejo.  
Pripravila sem ti tudi bralni list, tako, da lahko preveriš svoje bralne 
sposobnosti. (priloga1) 
Če še nisi končal-a z bralnim priznanjem, imaš sedaj čas, da se 
pripraviš na pripovedovanje. 

2. Andraževo sobotno dopoldne (LB, str. 60) 
3. Črki C in Č  

Reši v DZO, str. 38 - 41. Potem še v črtast zvezek vadi zapis obeh črk 
na enak način, kot smo se učili v šoli prejšnje črke.  
Kako se zapiše črka, lahko pogledaš na povezavi. 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

4. V črtast zvezek prepiši 5 besed iz DZO, str. 38 in 5 besed iz DZO, str. 40 
(spodnja naloga s peresom). Pazi na presledke in na čitljivost zapisa.  

ŠPO Igre v naravi 
Ideja: Lov za pirhi (jajci) 
Starši naj ti skrijejo pirhe ali čokoladne jajčke po stanovanju ali po vrtu, tvoja 
naloga pa je, da jih čimprej vse najdeš. 

LUM Rišem črte, str. 22 in 23. Z barvicami nariši različne črte. 

GUM V deželi Lilibi poslušaj posnetke pesmic, ki smo se jih do sedaj učili in zraven zapoj. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pojemo/glasbeni-
videoposnetki 
 

KULTURNI 
DAN, 
torek, 
14.4.2020 

Na spodnji povezavi si oglej sledečo lutkovno predstavo z naslovom Majhna in 

ošabna žaba Greta.  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-nanizanke-in-predstave/174253547   

 

Vsebina: Majhna in ošabna žaba Greta ni zadovoljna s svojo rodno 

mlako, ker v njej 'ne pride do izraza'. Tako se odpravi na pot, na 

kateri se sooča z nevarnostmi in spoznava najrazličnejša bitja, ki 

včasih pomagajo njej, drugič pa ona njim. Skozi kopico zapletov 

najde svoje domovanje v podzemni jami. Pot pa ni samo napeta in 

zanimiva pustolovščina, pač pa tudi priložnost za Greto in nas, da 

spoznamo nekaj zelo koristnih resnic: Greta lahko najde svojo 

srečo samo tako, da se tudi sama spremeni - dozori in ugotovi, da 

mora koristiti drugim.   

 

TJA TJA 1. RAZRED – DELO OD DOMA 

Sreda/četrtek, 15. ali 16. 4. 2020: TO SEM JAZ 

POZDRAVLJENI, DRAGI MOJI PRVOŠOLČKI . ALI VAS JE OBISKAL »EASTER 

BUNNY«? MENE JE IN TUDI ZA VAS MI JE PUSTIL SLADKO PRESENEČENJE! 

UPAM, DA SE HITRO SPET VIDIMO, DA VAM GA RAZDELIM.  

 

TUDI DANES BOMO UTRJEVALI BESEDE ZA DELE TELESA. SPOZNALI BOMO ŠE:  

- BODY (TELO)  

- HANDS (DLANI, SPOMNI SE NA NAVODILI »CLAP YOUR HANDS) 

- FEET (STOPALA) 

- LEGS (NOGE) 

- ARMS (ROKE) 

PRI TEM NAM BOSTA ZNOVA POMAGALA STEVE IN MAGGIE. VELIKOKRAT 

BOSTA VPRAŠALA:  

»WHERE IS … ?«  TO POMENI »KJE JE?«. DANES SI TEH BESED ŠE NI TREBA 

VSEH ZAPOMNITI.  

POGLEJMO SI POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=4BrS0a5PUFo  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pojemo/glasbeni-videoposnetki
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pojemo/glasbeni-videoposnetki
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-nanizanke-in-predstave/174253547
https://www.youtube.com/watch?v=4BrS0a5PUFo


 
 

DA NE BOMO POZABILI OSTALIH BESED, PONOVIMO PESMICE:  

- HEAD, SHOULDERS… : 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8 

- EASTER BUNNY: https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc  

 

GOODBYE! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

