
 

 

 

 

4. TEDEN                                                                                                                                                                                                                                           5 . razred 

DRUŽBA NARAVOSLOVJE SLOVENŠČINA NEMŠČINA MATEMATIKA  ŠPORT LIKOVNA 
UMETNOST 

GLASBENA 
UMETNOST 

Samostojno 
utrjevanje 
poglavja o 
preteklosti 

Obravnava 
snovi: znaki za 
nevarne snovi 
(Učbenik) 
 
Samostojno 
ponavljanje snovi 
za ocenjevanje 
(zapiski, gradiva,, 
učbenik) 

Utrjevanje: 
Mala in velika 
začetnica 
(DZ) 
Bralno 
razumevanje 
(DZ) 
 
Obravnava: 
Naročilnica  
(DZ) 
 
Samostojno 
ponavljanje snovi 
za ocenjevanje 
(zapiski, gradiva, 
DZ) 

Ponovitev o 
vremenu 
(splet) 
 
Zapis v zvezke 
 
Velika noč 

Utrjevanje: 
Geometrijska 
telesa in liki 
(DZ) 
 
Začetek 
obravnave: 
Pisno deljenje z 
dvomestnim št. 
(DZ, posnetek 
razlage 
učiteljice) 
 
Samostojno 
ponavljanje snovi 
za ocenjevanje 
(zapiski, gradiva, 
DZ) 

3 aktivnosti za 
znotraj in 3 za 
zunaj,  
izberejo glede na 
pogoje in vreme 

Nadaljevanje 
tihožitja  in 
oddaja naloge  

Učenje 
ritmičnega 
vzorca s 
pomočjo 
posnetka 
učiteljice Katje 

1 1 2-3 1-2 2-3 1 1 1 

V vsakem tednu preverimo znanje za nazaj po predmetih v elektronskem testu. Učenci prejmejo povratno informacijo o uspešnosti in napotke za vajo, 
kjer je potrebno. 

Naloge za oddajo: fotografiraj svojo krajevno tablo (zemljepisna imena SLJ), oddaj fotografijo likovnega izdelka, pošlji posnetek ritma učiteljici Katji 

GOSPODINJSTVO : Zaključili v 3. tednu s projektno nalogo 



 

3. TEDEN                                                                                                                                                                                                                           5 . razred 

DRUŽBA NARAVOSLOVJE SLOVENŠČINA NEMŠČINA MATEMATIKA  ŠPORT LIKOVNA 
UMETNOST 

GOSPODINJSTVO GLASBENA 
UMETNOST 

/ Elektronska vaja, s 
katero ponovimo 
obravnavo snovi 
zadnjih tednov 
 
Samostojno 
ponavljanje snovi 
za ocenjevanje 
(zapiski, gradiva,, 
učbenik) 

Utrjevanje: 
Mala in velika 
začetnica 
(DZ) 
Bralno 
razumevanje 
(interaktivna 
vaja) 
 
Obravnava: 
Pripoved 
Zanimiv dan v 
izolaciji 
 
Samostojno 
ponavljanje 
snovi za 
ocenjevanje 
(zapiski, gradiva, 
DZ) 

Vreme 
(učbenik, 
posnetek, 
zvezek) 
 
Izdelava 
vremenske 
ure 
 
 

Začetek 
obravnave: 
Geometrijska 
telesa in liki 
(interaktivne 
vaje in prepis) 
 
Samostojno 
ponavljanje 
snovi za 
ocenjevanje 
(zapiski, 
gradiva, DZ) 

Atletika 
 
Gimnastične 
vaje za 
zunaj in 
znotraj 
 
Dodatne 
vsebine po 
izboru: 
badminton, 
rolanje, 
kolesarjenje 

Skica 
tihožitja  

Navodila za 
projektno 
nalogo 
 

Obravnava 
posnetka in 
odgovarjanje 
na vprašanja 
 
Učni list za 
utrjevanje 

 V vsakem tednu preverimo znanje za nazaj po predmetih v elektronskem testu. Učenci prejmejo povratno informacijo o uspešnosti in napotke za vajo, 
kjer je potrebno. 

Naloge za oddajo:  slovenščina pripoved, fotografija prepisa pri matematiki, elektronska vaja pri NIT, TJN in GUM 

 


