
OŠ NHR Hrastnik, PŠ Dol pri Hrastniku, 1. č 

URNIK ŠOLSKEGA DELA OD 4. 5. DO 8. 5. 2020, 1. Č 
 

PONEDELJEK 
(4. 5. 2020) 

TOREK 
(5. 5. 2020) 

SREDA 
(6. 5. 2020) 

ČETRTEK 
(7. 5. 2020) 

PETEK 
(8. 5. 2020) 

ŠPORT: 
Igre z žogo 

 

SLOVENŠČINA: 
Opismenjevanje:  

DZ str. 57, 
Prepis – priloga 1 

Branje: 10 minut 
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MATEMATIKA: 
Števila do 15 –  
DZ str. 20, 21 

MATEMATIKA: 
Števila do 15 –  

DZ str. 22 
Prepis - priloga 4 

SLOVENŠČINA: 
Opismenjevanje:  

črka G, 
DZ str. 56  

Branje: 10 minut 

MATEMATIKA: 
Števila do 15 –  
DZ str. 18, 19 

LIKOVNA UMETNOST: 
Izdelava preproste igrače 

 

GLASBENA UMETNOST: 
Glasbeni spomin 

 

MATEMATIKA: 
Števila do 15 –  
DZ str. 16, 17 

GLASBENA UMETNOST: 
Ples in petje  

 

LIKOVNA UMETNOST: 
Izdelava preproste igrače 

 

SLOVENŠČINA: 
Opismenjevanje:  

črka Z, 
DZ str. 58, 59 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 
Sadna solata 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 
Preverjanje: priloga 2 

 

SLOVENŠČINA: 
Preverjanje – priloga 3 

Pravljica: Jure Kvak Kvak 
 
Branje: 10 minut 

ŠPORT: 
Igre v naravi 
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PONEDELJEK: 
 
 ŠPORT:  

IGRE Z ŽOGO ALI BALONOM, 1. del, po želji 
 
Žogo/balon drži z obema rokama 

- Dviguje jo od trebuha do mesta nad glavo, ves čas ji sledi z očmi.  

- Žogo vrže v zrak in med njenim padanjem poskusi čim večkrat zaploskati. 

Nato jo ujame. 

- Z njo zamahne v levo in še v desno stran, večkrat ponovi. 

- Stopi v razkorak (noge narazen) in zamahne z žogo naprej in nazaj med 

nogami. 

Žogo/balon drži z eno roko (vaje ponovi tudi z drugo roko) 
- Z žogo se dotakne nasprotne noge. 

- Z žogo potuje od glave do pet in nazaj. 

- Žogo 10x odbije od tal. 

 
 SLOVENŠČINA: 

- Igra:  
- kaj se prične na glas G (grozdje, grič, golob,…),  
- iščejo besede, kjer je glas H v sredini, 
- iščejo besede, kjer je glas H na koncu. 

- Rišejo v brezčrtne zvezke (rišejo z barvicami, vse narisano naj bo 
pobarvano), 
-  kot so že vedo – v zgornji zunanji kot, z rdečo barvico, zapišejo  

črko G, 
- narišejo ali izrežejo iz reklam, najmanj 5 predmetov, ki se prično na 
glas G. 

- DZ za opismenjevanje str. 56:  
- poimenujejo sličico in pobarvajo ustrezno okence – glas G - tudi na 
str. 57, 
- črko G zapisujejo najprej po zraku, s prstom po mizi, … 
- zapišejo črke G, 
- sledijo navodilom na modri podlagi, 
- berejo besede pri peresu. 

 
 MATEMATIKA:  

- DZ str. 16, 17: 
- ponovijo, kaj pripovedujejo piktogrami, 
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- preberejo navodila – lahko jim pomagajo tudi starši in rešijo naloge, 
- pri barvanju stolpcev naj bodo natančni. 

 
 
 

 SPOZNAVANJE OKOLJA: 
- Za prijeten začetek tedna si pripravite sadno solato, ki je lahko kot 

sladica po kosilu ali pa slastna malica, 
- naredite jo tako kot običajno ali pa sledite spodnji povezavi, 
- DOBER TEK! 
- https://folio.rokus-

klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=32&layout=single  
 
 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=32&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=32&layout=single

