
 

NAVODILA IN DRUGO GRADIVO  ZA  POUK NA DALJAVO 

RAZRED: 3. A 

POUK NA DALJAVO:  20.  4. – 24. 4. 2020 

 

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in  v prilogah ter rešujejo naloge v delovnem zvezku. Nekatere 

naloge naredijo v zvezku za posamezni predmet. Kateri zvezek uporabijo sem zapisala pri pripomočkih 

ali v sami nalogi pri navodilih. V zvezek vedno napiši tudi naslov, ki je zapisan pri vsakem predmetu za 

vsak dan.  Navodila so še dodatno zapisana pri posamezni vsebini.  Ponekod je tudi krajša razlaga, ki naj jo 

otrok prebere za lažje razumevanje učne snovi.  Otrok naj se pri učenju poslužuje knjig in leksikonov, če 

jih imate doma in internetnih strani preko računalnika.    

Preden začneš z delom, preglej celotno gradivo, nato nadaljuj po korakih. Če česa ne znaš, si označi,  

izpusti in pojdi dalje. Na koncu se ponovno vrni k tej nalogi in poskusi rešiti. Če še vedno ne znaš, 

pusti, bomo rešili v šoli, ko se vrnemo. 

Pri reševanju nalog, poskusi rešiti čim več sam-a, šele nato prosi starše za pomoč! 

NALOGE IZ MATEMATIKE, KI JIH MORAŠ POSLATI NA VPOGLED UČITELJU 

GREGORJU,  SO OZNAČENE Z S TREMI MODRIMI ZVEZDICAMI V OKLEPAJU     (***). 

NALOGE IZ SLOVENŠČINE IN SPOZNAVANJA OKOLJA, PA POŠLJEŠ NA VPOGLED MENI 

(RAZREDNIČARKI LORIJANI) IN SO OZNAČENE S TREMI RDEČIMI ZVEZDICAMI V 

OKLEPAJU (***). 

LAHKO OPIŠEŠ,  SLIKAŠ ALI   NARIŠEŠ TUDI KAKŠEN IZDELEK ALI UTRINEK  PRI 

OSTALIH PREDMETIH, DEJAVNOSTIH ALI PROSTEM ČASU  IN MI GA POŠLJEŠ.  

Še naprej delajte tako pridno kot do sedaj. Skupaj bomo zmogli! 

 Bodite dobro in ostanite zdravi!  

Učiteljica Lorijana 

 

Ponedeljek,  

20. 4. 

2020 

 

 
SLJ 

 
PISNO PREVERJANJE ZNANJA – PRILOGA 1 
 
Naloge za preverjanje znanja lahko natisnete, če imate to možnost in jih rešite na listu. 
Če te možnosti nimate,  pa jih rešite v velikem  črtanem  zvezku za slovenščino. 
 

 

SLJ PISNO PREVERJANJE ZNANJA – PRILOGA 1 
 
Reši naloge in mi jih pošlji. (***) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA 

UČNI PRIPOMOČKI: DZ 50, 51, zvezek za MAT, modeli evrov 

 
1. Koliko denarja imaš? 
 
Pripravi modele evrov. 
 

 Na levi strani mize nastavi 125 €, na desni  pa 214 €.” Nariši v zvezek, kar si nastavil-a. 
 

 Preštej, koliko stotakov (S) je na levi strani mize, koliko na desni in koliko na obeh  
skupaj, koliko desetakov (D) je na levi strani, koliko na desni in koliko na obeh  skupaj, 
koliko kovancev po en evro (E) je na levi strani,  koliko na desni in koliko na obeh  
skupaj.  

 Sproti zapiši v zvezek 

 1 S + 2 S = 3 S         2 D + 1 D = 3 D        5 E + 4 E = 9 E 
 

 Nato zapiši še račun 1 S 2 D 5 E + 2 S 1 D 4 E = 3 S 3 D 9 E 
 
To lahko zapišemo krajše v stolpcu: 

 

     S   D  E      
     1   2   5 
+   2   1   4 
     3   3   9 
PAZI!!! Enice piši pod enice, desetice pod desetice in 
stotice pod stotice! Vsako števko vpiši v svoj kvadratek. 
Primer:  

 S D E 

 3 4 5 

+ 6 5 3 

 9 9 8 

 
 

2. Delo z delovnim zvezkom  
a) Oglej si naloge v DZ 50. 

b) Poskusi rešiti nalogi v DZ 51/1, 2 
 

 

SPO ŽIVLJENJE NA GRADU 
UČNI PRIPOMOČKI: Učbenik SPO 60, 61, ZVEZEK SPO 
 
1. Preberi spodnje besedilo in ga prepiši v zvezek SPO. 
 
2. V besedilu podčrtaj pomembne podatke. 

 

1. Prvi gradovi na naših tleh so se pojavili v srednjem veku. Srednji vek je 
doba med letoma 500 in 1500 našega štetja. 

2.  V gradu je živel graščak (plemič) s svojo družino, služabniki in vitezi. 
Pod gradom so živeli kmetje, ki so morali opravljati tlako (različna dela 
za graščaka, gradili gradove, dajati pridelke ...). 

3. Srednjeveški gradovi so bili pogosto postavljeni na težko dostopnih 
krajih. Gradove so gradili na gričih, strmih skalah, zaradi obrambe pred 
sovražniki. Utrdili so jih z debelim obzidjem in strelnimi linami ter 
zavarovani z vodnim jarkom in dvižnim mostom. 



4. Na gradovih so v mirnem času prirejali zabave, viške igre, plese, hodili 
so na lov, sprehode, pozimi je bilo pusto, hladno. Plemiške sinove so že 
od rane mladosti vzgajali za viteze. S 7. letom je deček postal paž, s 14. 
oproda, z 21. letom pa je postal vitez. Takrat je moral hoditi na vojne in 
se udeleževati viteških turnirjev. 
Življenje na gradovih ni bilo udobno, saj so bili hladni, prepišni in 
opremljeni z enostavnim pohištvom. Niso imeli kopalnic, svetili so si z 
oljenkami ali baklami. 

   5.  Danes so v gradovih razne muzejske zbirke, galerije, ki prikazujejo   
       življenje naših prednikov. Gradovi so naša kulturna dediščina.  

 

 
3. Poišči sliko gradu ali pa ga sam-a nariši. 
 

Torek, 

21. 4. 

2020 

 

MAT PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA 
 
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 52, zvezek MAT , modeli S, D in E 

1. Kupujemo 

 “V trgovini lahko kupim stajico po 133 € ali po 142 €, pomivalni stroj po 326 € ali po 345 
€, sesalec po 212 € ali po 231 €. Kupili bomo lahko eno stajico in en pomivalni stroj ali 
en pomivalni stroj in en sesalec ali pa eno stajico in en sesalec. Koliko evrov bomo 
potrebovali? 

 Kateri dve števili bomo sešteli in koliko različnih možnosti imamo.  
Sproti ugotavljamo, katere možnosti smo že pregledali. 
 Na koncu se vprašamo, koliko denarja potrebujemo za najcenejšo izbiro in najmanj 
koliko za katerokoli izbiro. 
Zapiši nekaj možnosti. Uporabi račun pisnega seštevanja. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.  Računamo do 1000 

 S pomočjo modelov S, D in E (izrezali smo jih že v šoli, če jih nimaš si jih izreži) 
 
              = S              = D               = E 
 

 Reši naslednje pisne račune seštevanja in jih zapiši v zvezek: 
 
 

341          273            541          623        263          743         534         231          343 
   + 415       + 215        + 422        + 272    + 114       + 125      + 122      + 666        + 525    
 
3. REŠI NALOGE V DZ 52. (***) 

 

SLJ MED PRVOMAJSKIMI PRAZNIKI 
 
UČNI PRIPOMOČKI: zvezek z vmesno črto, besedilo 
 
Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 
Sara in Kaja se med prvomajskimi prazniki srečata na igrišču. Nekaj časa se nista videli, zato sta 

radovedni. 

Sara: Kaja, kje si bila med prazniki? 

Kaja:  Pri dedku in babici v Cerknem. Dedek je nama z bratom pokazal bolnico Franja. V lesenih 

hišicah so med vojno zdravili ranjence. Veš, kako so hišice skrite v soteski! Sploh jih ni 

videti. Plazovi so tam zelo nevarni, lahko bi uničili bolnico. Pa ti? Kje si bila? 

Sara: Jaz sem bila pa v toplicah. Ali veš kakšen tobogan imajo? Pa valove! Uauu, bilo je bolje kot 

na morju. In pojedla sem ta-ako veliko pico. Bilo je super. Kaj pa doma? Se še igrate pri 

Martinu? 

Kaja: Ja, doma je enako. Večkrat  gremo k Martinu. Igramo se tombolo, šah ali se kartamo. Pa na 

igrišču smo. Pridi popoldne. Zdaj berem super knjigo Zeleni in sivi otrok. Si jo že prebrala? 

Sara: Ne. Nimam dovolj časa. Jutri bomo šli na izlet na Veliko planino. Obiskali bomo prijatelje. 

Si že bila na planini? Ne? Upam, da ne bo megleno. Pisala ti bom kartico. Mi poveš naslov? 

1. Odgovori. 
 
Kje je bila Kaja med prvomajskimi prazniki? 
 
________________________________________________________________________ 
2. Kaj je dedek pokazal Kaji in njenemu bratu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Opiši partizansko bolnico Franja. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Kje je bila Sara? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Kaj je tam delala? 
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 



6. Kaj se otroci igrajo pri Martinu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Kam bo šla Sara jutri? 
________________________________________________________________________ 
 
 

2. Dopolni. Odgovor izberi v oklepaju. 
 
Sara _______________________________ v toplicah.  (je bila, je sedaj, bo) 
 
 
Doma Kaja ____________________________  knjigo zeleni in sivi otrok. (je brala, bere, bo brala)  
 
 
Sara ____________________  jutri na izlet na Veliko planino. (je šla, gre sedaj, bo šla) 
 
 
Sara ________________________  prijatelje. (je obiskala, obišče sedaj , bo obiskala) 

 

LUM URA IZ KARTONA IN PAPIRJA 
 
UČNI PRIPOMOČKI:PRILOGA 3 (če ne moreš natisniti, jo sam-a nariši s pomočjo 
manjšega krožnika ali večje skodelice, nariši še kazalca), škatlica od sirčkov, manjši 
žebelj ali bucika, plutovinast zamašek ali  razponka, če jo imaš doma, če nimaš 
sirčkove škatlice uporabi trši karton, ki ga izrežeš malo večjega od številčnice v 
obliki kvadrata in nanj prilepiš številčnico   
 
Izdelali bomo uro. 
 
LIKOVNA TEHNIKA: Oblikovanje iz odpadne embalaže 
 
LIKOVNI MOTIV: URA 
 
LIKOVNA NALOGA: IZDELOVANJE URE IZ KARTONA IN PAPIRJA 
 
 
1. Na UL s številčnico ure najprej pobarvamo števke, nato z barvnim prahom pobarvamo 
osrednji del ure. 
2. Izrežemo številčnico. 
3. Prilepimo jo na škatlo od sirčkov.  
4. Kazalca z UL pobarvamo in ju nalepimo na karton ter ju izrežemo. 
5. Z razponko ju pritrdimo na številčnico. (Čez kazalca na okroglem delu in čez številčnico 
na sredini naredimo luknjo z žebljem in kladivom lahko tudi s šilom. Pazi, da boš to delal-a 
na trdi leseni podlagi, da ne poškoduješ mize.) 
Pri tem delu naj ti pomagajo starši!!!). 
6. Obod sirčkove škatle oblepimo s kolaž papirjem, lahko v obliki lepljenke. 
7. Uri dodamo še nogice in zvonec, ki jih naredimo iz papirja. 
 
2. način: 
 
Če nimaš škatlice od sirčkov, lahko številčnico prilepiš na trši karton iz z razponko pritrdiš 
kazalca (lahko tudi z risalnim žebljičkom in na drugi strani pritrdiš plutovinast zamašek). 
 
3. način: Uro lahko improviziraš po svoje. 

Sreda, 

22. 4. 

2020 

 

 

SLJ 

 
OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE 



 
UČNI PRIPOMOČKI: zvezek z vmesno črto, besedilo 
 
Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 
 

Ob zaključku bralne značke je knjižničarka na osnovno šolo Danile Kumar v Ljubljani povabila 

pesnico Nežo Maurer. Prireditev so imeli v petek, 20. maja. Neža Maurer je učencem pripovedovala, 

kako je začela pisati pesmi. Povedala je nekaj pesmi iz pesniških zbirk. Učenci so jo vprašali, kako je 

bilo, ko je hodila v šolo. Ob zaključku se je Anja zahvalila gostji in ji podarila skledico. ki so jo izdelali 

pri krožku. Učenci so si nato v knjižnici ogledali razstavo pesniških zbirk, ki jih je napisala Neža 

Maurer. 

Naloge prepiši v zvezek in jih reši. 
1. Prečrtaj besede, ki jih nisi slišal v besedilu. 
 
PESMI               V ŠOLO   ANJA V   PETEK                 
           
 
 OB NOVEM LETU   PISATELJA    
 
PESNIKA  STEKLENICO 
 
2. Obkroži  pravilni odgovor. 
 
Ob zaključku bralne značke je knjižničarka povabila 
A pesnico Nežo Maurer 
B pisateljico Svetlano Makarovič 
C ilustratorja Matjaža Schmidta 
 
Zaključek bralne značke so imeli v 
A osnovni šoli Antona Žnidaršiča 
B na osnovni šoli Elvire Vatovec 
C na osnovni šoli Danile Kumar 
 
3. Odgovori na vprašanja. 
 
Kdaj so na osnovno šolo Danile Kumar povabili pesnico Nežo Maurer?  
________________________________________________________ 
 
Kaj je pesnica Neža Maurer pripovedovala učencem? 
________________________________________________________ 
 
Ali tekmuješ za bralno značko? Katere knjige si prebral-a? 
 
_________________________________________________________ 
 

 



 

MAT 
PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA 
 
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 53, zvezek MAT 
 
1. Izdelaj si didaktično igro Poišči svoj par za pisno seštevanje. 
 
Poišči svoj par 

 
Izreži si 10 listkov. Na prvih 5 listkov napiši račun pisnega seštevanja, na drugih 5 pa 
pripadajoče  rezultate. Listke z rezultati pobarvaj, da se ločijo od listkov z računi. 

prvi primer, izdelaj še 4. 
 

 
 
 
 
 

Išči pare. Starši naj ti preverijo pravilnost računa in pripadajočega rezultata. Ali si našel/la 
vse pare? 

 
2. MATEMATIČNI PROBLEMI 
 
Matematični problem zapiši v zvezek in ga reši s pisnim seštevanjem. 
  

Samo in Peter sta brala. Samo je prebral 123 strani, Peter pa 76 strani. Koliko strani sta prebrala 
oba skupaj? 
 

R:                           123 
                            +  76 
O: 
 

3. Reši matematične probleme DZ 53/5 – 8. (***) 
 

GUM PREVERJANJE ZNANJA 

 
UČNI PRIPOMOČKI: GS , zvezek GUM 
 
 Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če želiš, si lahko  vsaj nekatere odgovore 
tudi zapišeš v zvezek. Nekatere odgovore sem ti že na kratko napisala. 
 
VPRAŠANJA ZA USTNO OCENJEVANJE GLASBENE UMETNOSTI 
1. Kaj je balet? 
2. Kdo ga izvaja?  Glasba in baletni plesalci. 
3. Poimenuj balet, ki smog a poslušali in gledali v šoli. Kdo nastopa v njem? Na kratko opiši 
vsebino baleta. 
4. Zapoj pesem Bele snežinke. GS 32 
5. Ali je pesem Bele snežinke ljudska ali umetna? Utemelji. Kdo jo je spesnil? Kdo jo je 
uglasbil? Koliko kitic ima? 
6. Kaj pomenijo majhne in kaj velike snežinke? Zakaj ne ležijo vse v isti ravnini? 
8. Kaj je orkester? Kako še rečemo pihalnemu orkestru? GODBA 
9. KORAČNICA ZA NAŠO ZNANKO: Kako imenujemo tišino v glasbi? Spremljaj besedilo 
pesmi koračnica za našo znanko z lesom in nato s trianglom (glej GS 26) 
10. Zapoj pesem URA GS 27 Ali je ljudska ali umetna pesem? Utemelji. 
11. Zapoj Uspavanko GS 33. Kakšna pesem jet o. Razloži.Koliko kitic ima? Kaj predstavljajo 
škratove glave, kaj pa gunbki? Zakaj so narisani v krivulji? 
12. Zakaj je glasbena pravljica Peter in volk pravljica v pravljici? V NJEJ SE DOGAJA NEKAJ, 
KAR SE NE MORE DOGODITI IN V NJEJ SO ŽIVALI IN LJUDJE INSTRUMENTI. 
13. Kateri instrumenti igrajo v njej in katere osebe predstavljajo. Navedi vsaj 3 primere. 

    234 

+  512 

 

_______

_______

_______ 

 

 

   746 



14. Na kratko opiši vsebino glasbene pravljice P eter in volk. 
15. S čim vse lahko izrazimo glasbeno pravljico Peter in volk? 
16. GS 42 Kaj nam simbolizira semafor? (3  tonske višine) 
17. Kaj nakazujejo gibi pri spremljavi pesmi TRI OČESA- SEMAFOR (GS 43). Spremljaj 
besedilo pesmi TRI OČESA  z lastnimi instrumenti, ploskaj. 
18. Zapoj pesem Ob bistrem potoku je mlin. Oglej si sliko v GS 47 in jo opiši (tonske višine in 
tonsko trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Ob bistrem potoku je mlin? Zakaj? 
19. Zapoj pesem ŠTIRI RAČKE. Oglej si sliko v GS 45 in jo opiši (tonske višine in tonsko 
trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Štiri račke. Zakaj? 
20. Kako se imenuje skladba, v kateri je volk ravno tako ugrabil račko. Katera 
 instrumenta sta predstavljala račko in volka? (oboa in rog) 
PONAVLJAJ OBRAVNAVANE PESMI. 
 

Četrtek, 

23. 4. 

2020 

  

MAT PISNO SEŠTEVANJE DVOMESTNIH IN TRIMESTNIH ŠTEVIL BREZ PREHODA 

 
UČNI PRIPOMOČKI: UL 135, 136,  zvezek MAT 
 

Seštejmo 
 

Zapiši račune pisnega seštevanja po dveh spodnjih števil in jih izračunaj. 

 

 Števila 102, 134, 320, 212, 233 in 422. 
 

 Sestavi  račune pisnega seštevanja po treh zgornjih števil.  
 

 Katera števila si seštel-a, da si dobil-a  najmanjšo vsoto, in katera števila si seštel-a, 
da si dobil največjo vsoto..  
 
 

 Delo z Učnimi listi 

Reši naloge v UL 135 in 136. (***) 
 
 

 
SPO ŽIVLJENJE NA GRADU 

 
UČNI PRIPOMOČKI: Učbenik SPO 60, 61, ZVEZEK SPO, DZ 47 
 

1. V učbeniku SPO na strani 60 in 61 si dobro oglej slike in preberi pripadajoče besedilo k 

posameznim slikam.  

 

2. Svoje znanje o življenju na gradu dopolni z besedilom  v PRILOGI 2. Besedilo pod 

posameznimi številkami se navezuje na prizore, osebe in predmete v U 60, 61. 

 

3. V  DZ 47 reši nalogo 1. 

 

SLJ Josip Stritar ŽABJA SVATBA 
 
UČNI PRIPOMOČKI: Berilo 49, veliki črtani zvezek za SLJ 

 

 Razmisli , kateri so najlepši oz. pomembni dogodki v družini (roj. dan, prazniki, 
rojstvo, poroka).  

 Ali si že kdaj bil-a na poroki, pripoveduj o svojih doživetjih, opiši dogajanja na 
svatbi (veselje, smeh, ples, glasba). Razmisli, kaj poroka je, kakšen je njen 



pomen v življenju ljudi.  
 Ali se živali tudi ženijo? (Poznaš najbrž že pesem Čuk se je oženil.)   
 

Josip Stritar je napisal pesem o žabji svatbi. Preberi, kako je bilo tam! 
Delo z besedilom: B 49 
 Pesem glasno preberi. 
 Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 
 Kaj so priredile žabe? S katerimi besedami lahko nadomestimo 
besedo svatba? Od kod so prišle žabe? Kaj so delale na svatbi? Opiši 
ženina in nevesto. Kaj sta zelo rada delala? Kdo je nagovoril ženina in 
nevesto? Kdaj so se žabe zavrtele? Kako so bile  razpoložene? Kdo je 
poslušal žabje rajanje? Kako so raki preživeli noč? 

 
Pesem se nauči na pamet za oceno. V mesecu maju mi jo boste povedali (***). 
 Ilustriraj jo. 

GUM  PREVERJANJE ZNANJA 

 
UČNI PRIPOMOČKI: GS , zvezek GUM 
 
 Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če želiš, si lahko  vsaj nekatere odgovore 
tudi zapišeš v zvezek. Nekatere odgovore sem ti že na kratko napisala. 
 
VPRAŠANJA ZA USTNO OCENJEVANJE GLASBENE UMETNOSTI 
1. Kaj je balet? 
2. Kdo ga izvaja?  Glasba in baletni plesalci. 
3. Poimenuj balet, ki smog a poslušali in gledali v šoli. Kdo nastopa v njem? Na kratko opiši 
vsebino baleta. 
4. Zapoj pesem Bele snežinke. GS 32 
5. Ali je pesem Bele snežinke ljudska ali umetna? Utemelji. Kdo jo je spesnil? Kdo jo je 
uglasbil? Koliko kitic ima? 
6. Kaj pomenijo majhne in kaj velike snežinke? Zakaj ne ležijo vse v isti ravnini? 
8. Kaj je orkester? Kako še rečemo pihalnemu orkestru? GODBA 
9. KORAČNICA ZA NAŠO ZNANKO: Kako imenujemo tišino v glasbi? Spremljaj besedilo 
pesmi koračnica za našo znanko z lesom in nato s trianglom (glej GS 26) 
10. Zapoj pesem URA GS 27 Ali je ljudska ali umetna pesem? Utemelji. 
11. Zapoj Uspavanko GS 33. Kakšna pesem jet o. Razloži.Koliko kitic ima? Kaj predstavljajo 
škratove glave, kaj pa gunbki? Zakaj so narisani v krivulji? 
12. Zakaj je glasbena pravljica Peter in volk pravljica v pravljici? V NJEJ SE DOGAJA NEKAJ, 
KAR SE NE MORE DOGODITI IN V NJEJ SO ŽIVALI IN LJUDJE INSTRUMENTI. 
13. Kateri instrumenti igrajo v njej in katere osebe predstavljajo. Navedi vsaj 3 primere. 
14. Na kratko opiši vsebino glasbene pravljice P eter in volk. 
15. S čim vse lahko izrazimo glasbeno pravljico Peter in volk? 
16. GS 42 Kaj nam simbolizira semafor? (3  tonske višine) 
17. Kaj nakazujejo gibi pri spremljavi pesmi TRI OČESA- SEMAFOR (GS 43). Spremljaj 
besedilo pesmi TRI OČESA  z lastnimi instrumenti, ploskaj. 
18. Zapoj pesem Ob bistrem potoku je mlin. Oglej si sliko v GS 47 in jo opiši (tonske višine in 
tonsko trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Ob bistrem potoku je mlin? Zakaj? 
19. Zapoj pesem ŠTIRI RAČKE. Oglej si sliko v GS 45 in jo opiši (tonske višine in tonsko 
trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Štiri račke. Zakaj? 
20. Kako se imenuje skladba, v kateri je volk ravno tako ugrabil račko. Katera 
 instrumenta sta predstavljala račko in volka? (oboa in rog) 
PONAVLJAJ OBRAVNAVANE PESMI. 
 



Petek, 

24.4. 

2020 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PONOVI POŠTEVANKO. 

BERI KNJIGE, KI JIH IMAŠ DOMA. Kdor  še ni opravil bralne značke, naj prebere knjigo, napiše kratko 

obnovo, jo skenira in mi jo pošlje po e-mailu na vpogled. 

Enako velja tudi za eko-bralno značko. 

PRILOGA 1 



PISNO PREVERJANJE ZNANJA 

Razred :3. Datum:  

Ime in priimek: Učiteljica : Lorijana Kozlovič 

Predmet: SLOVENŠČINA   

  STANDARDI ZNANJA: 

 tiho bere  neumetnostno besedilo - v besedilu  prepozna namen in temo, bistvene podatke 

in razmerja med njimi; 

 obvlada osnovna pravopisna pravila; 

 pravilno piše pravopisno težje besede; 

 loči domišljijski svet od  realnega in umetnostno besedilo od neumetnostnega; 

 zaznava in doživlja zvočnost pesmi; 

                               

 

1. Iz pesmi Tihi ocean  izpiši rime. (Berilo stran 87) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

2. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

POLETJE  



21. junija je najdaljši dan v letu in pomeni začetek poletja. Vreme je lepo, sončno in vroče. Včasih ozračje 

postane težko, nebo se nenadoma prekrije s pretečimi oblaki, pripodi se veter, bliska se in grmi. Nastane 

nevihta ali celo toča. Včasih pa zaradi velike vročine zemlja postane suha.  V naravi prevladujejo zelene 

travnate površine iz katerih v soncu žarijo zlate njive ječmena in pšenice. Vrtnar je v svojo košarico nabral 

korenje, solato, peso, kolerabo, paradižnik in mladi krompir. Otroci pa obirajo sladke maline in ribez. S 

češnjami si krasijo svoja ušesca, kar jih ne zaide v usta, seveda.  Pisane cvetice obletavajo metulji in 

marljive čebele. Med travo se skrivajo zelene kobilice, murenčki  čirikajo in otroci klečijo ob luknjicah in 

jih z bilkami bezajo, da pokukajo na plan. Poletje je čas počitnic. Skupaj s starši grejo na počitnice na 

morje ali v hribe.  

 

Odgovori na vprašanja.  

1. Kdaj je najdaljši dan v letu? 2.  Opiši poletno vreme. 3. Zakaj poleti  zemlja postane suha? 4. Kaj daje 

poleti naravi zlato barvo? 5. S čim se sladkajo otroci? 6. Katere živali bi srečali na travniku?   

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

3. Na črto napiši, ali je besedilo umetnostno ali neumetnostno. 

 

Spoštovani starši! 

Vabim vas na zaključno prireditev, ki bo 20. 

6. 2019, ob 17.30 uri, pri družini Rodica. 

Vaši otroci bodo so vam pripravili kratek 

kulturni program. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Marezige,15. 6. 2019           Razredničarka 

 

 

____________________________________ 

 

 

Prodam opremljeno, dvonadstropno in par 

mesecev staro kletko za male glodalce( 

hrčke, miši...). Dimenzije: 55x47x37,5 cm. 

Zraven podarim še novo kolo, wc in 

transporter za male glodalce. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

4. Preberi spodnje besedilo.  

BABICA ZIMA 

Babica Zima je sedela pri topli peči in predla beli sneženi puh. Zaslišala je trkanje. Pred vrati njene hišice 

so bile zmrzujoče ptičice. Prosile so jo za tople kožuščke pod perje. Babica Zima je pomagala ptičicam, te 

so se zahvalile in odletele. 

Tako so babico Zimo obiskali še volk, veverica, zajec in medved. Babica Zima je v svoji skrinji našla 

kožuščke za vse živali in poskrbela, da jih ne bi zeblo v mrzlih zimskih dneh. 

1. Na črto napiši, ali je besedilo umetnostno ali neumetnostno. 

 

______________________________________________________________ 

2. Kateri svet opisuje besedilo, domišljijski ali realni (resnični)? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



5. Popravi napake. 

ime mi je jan, pišem se horvat.  stanujem v kopru. obiskujem 4. razred  

Osnovne šole koper. Moji mamici je ime polona in je zaposlena v trgovini  

merkator lucija. oče je martin in dela v luki Koper. Radi hodimo na  

pohode. Ali hodiš tudi ti na pohot. joj, kako lep je poglet  z gora.  

6. Svoji sošolki ali sošolcu napiši vabilo na razstavo tvojih slik. 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

PRILOGA 2 



 



PRILOGA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIJANŠČINA 

Delo na daljavo, od 20.do 24.aprila 2020 

 

 3.a/b   razred 

 

ŠESTI  TEDEN, Sesta  settimana 

 

Carissimi ragazzi e genitori! 

Moram povedati,da ste 3. razredi med najbolj vestnimi učenci, ki jih učim! Zelo ste skrbni in mi skrbno 

pošiljate lepo opravljene naloge. Molto, ma molto bravi! 

Srčno upam,da se kmalu vidimo v šolskih klopeh… zelo me zanima, koliko ste zrasli in se spremenili! 

V tednu,ki je pred vami boste ponovili mesece in dneve ter utrjevali zapis. Potrebovali boste zvezek in 

učbenik. 

 

Napotki: 

 

1. V zvezek napišete naslov ESERCIZIO. 
2. Učbenik, str. 51, naloga 9. Dobro opazuj sliko z imeni mesecev in ugotovi, kdaj imajo rojstni dan 

otroci. 
3. V zvezek zapišeš povedi: Il compleanno di Gianni e' in agosto ( ker ima čopiče v žepu!) 

Il compleanno di Bruno e' in ___________. 

Tako napišeš za vseh 6 otrok. 

4. Učbenik, str. 53, vaja 3. Ugotoviš kateri dan je komu najljubši in zapišeš v zvezek. 
5. Slikaš vaje in pošlješ,grazie! 
 

Vaje pišete v zvezek tudi učenci, ki imate svoj učbenik! 

 

Buon lavoro, ragazzi! Spero di vedervi al piu' presto. 

 

Un abbraccio 

 

La vostra insegnante Tamara 

 

 



ANGLEŠČINA 

na daljavo, 3.a in 3.b: 20.4.2020 - 26.4.2020 

Pozdravljeni! 

Za nami je že 5 tednov dela na daljavo. Čisto vse vaše naloge pregledam in shranim ter tako dobim nekakšno 

razredno sliko napredka. Napočil pa je čas, da preverim, kaj ste se naučili in kaj morate še utrditi. Poiskala sem 

enostavno in zabavno rešitev. Upam, da vam bodo všeč. 

1. Za vajo glasno preberi že znano pesmico pesmico  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=40-41 

2. Reši digitalne učne liste: 

https://www.liveworksheets.com/lo12902nx - poslušaj in poveži 

https://www.liveworksheets.com/kc12901xj - preberi in poveži 

3. Vadi glasno branje zgornje pesmice, ki bo za pridobitev ocene. Potrudi se! ;) 

4. Posnemi se s programom https://vocaroo.com/, če delaš na računalniku (snema samo glas, da ti ne 

bo nerodno ;). Lahko tudi kakorkoli drugače, seveda. 

Posnetek mi pošljite najkasneje do petka, 24. 4. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.  

Lep pozdrav, učiteljica Maja 

 
 

PEVSKI  ZBOR 

RAZRED: 3 in 4 

Petek, 24.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na 

zloga LA in KO. 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE 

pesmi: 

Mali potepuh 

https://www.youtube.com/watch?v=kgUHO3uAG44 

Pesem je treba znati na pamet. 

Huda mravljica 

https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU 

Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven ob 

večkratnem predvajanju. 

 

UČITELJ: Damijan Pobega

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=40-41
https://www.liveworksheets.com/lo12902nx
https://www.liveworksheets.com/kc12901xj
https://vocaroo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kgUHO3uAG44
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU


 

 

 

.  

        

     Lepo vas pozdravljam, učiteljica Lorijana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


