
 

UČNO GRADIVO IN NAVODILA  ZA  POUK NA DALJAVO 

RAZRED: 3. A 

POUK NA DALJAVO:  11. 5. – 15. 5. 2020 

Preberi  besedilo v učbeniku in  v prilogah ter reši naloge v delovnem zvezku. Nekatere naloge naredi v 

zvezku za posamezni predmet. Kateri zvezek uporabiš, 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, preberi jo  

za lažje razumevanje učne snovi. Pri učenju se poslužuj knjig in leksikonov, če jih imaš 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  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,  

11. 5. 

2020 

 

 
SLJ 

Litovska pripovedka:         PODALJŠANI DAN 
 

UČNI PRIPOMOČKI: Berilo str. 26, 27 ali PRILOGA 1, veliki črtani zvezek za 
SLJ  
 

 

 

1. Ali si že kdaj slišal za naslednje besede: grof, tlačan, cekin, garati. 

 Razmisli, kdaj in kje  si te besede že slišal-a  oz. prebral-a.   

 

Besede prepiši  v zvezek in ob pomoči SSKJ napiši njihov pomen. 

     

  V pripovedki, ki jo boš  danes prebral-a, boš izvedel-a  marsikaj zanimivega o odnosih med 

tlačani   in grofi. Preselimo se v njihov čas.  

 

2. a  Preberi Litovsko pripovedko Podaljšani dan 

 

3. Odgovori na vprašanja pod pripovedko B 27. 

 



Odgovore zapiši v zvezek in mi jih pošlji na vpogled.  (***) 

SLJ  
Litovska pripovedka:         PODALJŠANI DAN 
 

UČNI PRIPOMOČKI: Berilo str. 26, 27 ali PRILOGA 1, veliki črtani zvezek za 
SLJ  
 

1. Ponovno preberi Litovsko pripovedko Podaljšani dan 

 
2. Razmisli  o svojih izkušnjah s časom. Odgovore zapiši v zvezek pod odgovore na 

vprašanja. 

 

Kako ti  mineva čas? Ob katerih aktivnostih ti čas hitro mine? Kdaj se ti zdi, da se kazalci na 

uri zlepa ne premaknejo? Kdaj bi rad-a čas podaljšal-a? 

 

 3. Ilustriraj pripovedko. 

 

 

MAT USTNO ODŠTEVANJE STOTIC 

UČNI PRIPOMOČKI: modeli evrov,  zvezek MAT, DZ 58  
I. Koliko je stara moja babica? 

   Ime otroka     Poimenovanje starega starša      Starost starega starša 

    Tine              babica                                          61 

    Nika              dedek                                           58 

    Tanja            prababica                                      89 

 Koliko je Tinetova babica  mlajša od Tanjine prababice, koliko je Tanjina prababica 
starejša od Nikinega dedka, koliko je Nikin dedek mlajši od  Tinetove babice? 

 Računaj pisno. 
II. Bankovci: USTNO ODŠTEVANJE STOTIC 

 Pripravi modele evrov (na primer dva po 200 evrov in šest po 100 evrov) in  jih položi 
na rob mize, in košarico, ki jo postaviš  na drugi rob mize.  

 Dam navodila: “Na sredino mize položi pet bankovcev po 100 evrov. Koliko evrov je 
to?”  

 To je 500 evrov,  

 Nadaljujem: “Tri bankovce po 100 evrov daj v košarico.  

 Koliko evrov si  dal-a v košarico? Koliko evrov je ostalo na sredini mize?”  
 
PRERIŠI V ZVEZEK, NAPIŠI RAČUN IN ODGOVOR. 
 

 
 
 

 Zapiši račun odštevanja:  
 

 500 € – 300 € = 200 € 
 

 O: Na sredini mize je ostalo 200 evrov. 
 

III. Delo z delovnim zvezkom  
 
Reši naloge v DZ 58/ 1-5. POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 

 

 

 

 

SPO 

 

ŽIVLJENJE NA GRADU - PONOVIMO  
 

Učni pripomočki: U 60, 61, DZ 47,  UČNO GRADIVO SPO : ponedeljek,  

                                20. 4. 2020 in četrtek, 23. 4. 2020 s PRILOGO 2 

100 € 100 € 

 

100 € 

 

100 € 

 

100 € 

 



  
1. Kako lahko vemo, kakšno je bilo življenje ljudi v preteklosti? 
2. Za kaj so najprej gradili gradove, za kaj pa kasneje? 
3. Kdo je živel v gradu? 
4. Kje so živeli kmetje in kakšno je bilo njihovo delo? 
5. Kje so gradili gradove in zakaj ravno tam? 
6. Zakaj življenje na gradovih ni bilo udobno? 
7. S čim so si svetili? 
8. Kako so utrdili gradove in s čim so jih zavarovali? 
9. Od kod so dobili svežo vodo? 
10. Naštej nekaj poklicev ljudi, na gradu in opiši njihovo delo (grajski kovač, grajski pisar, 
spletična, dojilja, služabnik, perica,…). 
 

Odgovori na vprašanja.  

 

Odgovore zapiši v zvezek in mi jih pošlji na vpogled (***). 
 

Torek, 

12. 5. 

2020 

 

MAT USTNO ODŠTEVANJE DESETIC 
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 59, UL 140, zvezek MAT 

 

1. Prepiši besedilno nalogo. Nariši, zapiši račun in odgovor. 

 

Jaka je imel 350 €. Sestri  je za rojstni dan podaril 40 €.Koliko denarja mu je ostalo? 
 

 

 
 
 
 
 
R: 350 €  - 40 € = 310 € 

 
O: Jaki je ostalo 310 evrov. 
 

2. Reši naloge v DZ 59/ 6 – 9. POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 

 
 

3. Reši naloge na UL 140/ 1 – 3. POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 

 
 

 

SLJ 

 

 PIRAN – OBMORSKI BISER 

UČNI PRIPOMOČKI: DZ 76, 77, zvezek z vmesno črto za SLJ 
1. RAZMISLI.  Ali si že kdaj bil v Piranu in kakšen je bil tvoj namen obiska (kulturna                                   

                        prireditev, sprehod ob morju, kopanje in kosilo, obisk muzeja …). 

 

 Piranu rečemo obmorski biser. Kaj misliš, zakaj? 

 

2. 

 V delovnem  zvezku  preberi  besedilo o Piranu na strani 76 in 77. 

 

3. Z rdečo barvico podčrtaj vse velike začetnice in utemelji svojo odločitev. 

 

-  Velika začetnica na začetku povedi. 

-  Velika začetnica pri osebnih imenih. 

-  Velika začetnica pri zemljepisnih imenih. 

 

100 € 

 

100 € 

 

100 € 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 



4. Dopolni 3. nalogo. 

 

5. Pri 4. nalogi odgovori na vprašanja in odgovore  zapiši v zvezek. 

LUM 

 

 

ISTRSKA HIŠA 

UČNI PRIPOMOČKI: bel list poljubnega formata, svinčnik ali črna barvica, 

PRILOGA 2 

Pojdi na krajši sprehod po svoji vasi in opazuj hiše.  

Pomisli.  

Kakšne so hiše v tvojem domačem kraju danes in kakšne so bile nekoč? Ali je mogoče 

ostala še kakšna kamnita hiša iz preteklosti. Oglej si jo. Če je ni, si oglej risbo iz priloge 2 in 

jo nariši tudi ti. 

 

Ali še veš, kaj je slika in  kaj risba? 

Osnovni element risbe sta črta in pika. Uporabi ju pri svojem delu. 

 

LIKOVNA TEHNIKA: svinčnik 

LIKOVNI MOTIV: ISTRSKA HIŠA 

LIKOVNA NALOGA: ČRTNO IZPOLNJEVANJE NARISANIH PLOSKEV, SENČENJE 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE: 

- uporaba različnih črt in senčenje, 

- površina je v celoti  zapolnjena, 

- hiša je smiselno umeščena v prostor, 

- izvirnost izvedbe. 

IZDELEK MI POŠLJI NA VPOGLED (***) 

 

LUM 

Sreda, 

13. 5.  

2020 

 

 

SLJ 

 

SPREHODIMO SE PO MESTU 
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 76, 77, zvezek z vmesno črto za SLJ 
 

 V delovnem zvezku ABC 3/2 na str. 78 si oglej  zemljevid Pirana.  
 

 Poišči  zanimive stavbe in si pri tem pomagaj z legendo (svetilnik, cerkev,…) 
 

 Pri 2. nalogi opiši  pot učencev od doma  do šole, do zdravstvenega doma, do pošte ali 
do plaže … 

 Ugotovi , kdo stanuje najbližje in kdo najbolj daleč od šole. 
 
 

 Pri pisalnih aktivnostih v nalogi 3, izbiraj med nalogami A ali B ali C. 
            Povedi zapiši v zvezek. 
 
 

 
 

 

MAT 

USTNO ODŠTEVANJE STOTIC, DESETIC IN ENIC 

UČNI PRIPOMOČKI: DZ 60, zvezek MAT 

1. Ponovimo.  

Račune prepiši v zvezek in jih reši. 

 

  300 – 100 =                 680 – 50 =                                                    

  700 – 300 =                  960 – 20 = 

1000 -  500 =                 870 – 70 = 

 

 

2.  Prepiši besedilni nalogi. Nariši, zapiši račun in odgovor. 
 



a) V denarnici imam 470 evrov. V trgovini sem porabila 200 evrov. Koliko denarja mi je 
še ostalo? 
 

   
 

 
 
 
 

R: 470 € - 200€ = 270 € 

 
O: Ostalo mi je 270 evrov. 
 

3. Reši naloge v DZ 60/ 1, 2. POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 
 

 

GUM   

IZŠTEVANKA 
UČNI PRIPOMOČKI: GS 60, 61, improvizirana glasbila  ali lastna glasbila (roke, noge, prsti,…) 

Nauči se besedilo izštevanke in poskusi zaigrati posamezne dele. V šoli bomo združili 

vse dele in glasbila. 

 

ALI POZNAŠ LJUDSKO IZŠTEVANKO EN KOVAČ KONJA KUJE? NAUČI SE JO NA PAMET 

IN PREBERI NJENA NAVODILA.  

EN KOVAČ KONJA KUJE 

Stojimo v krogu in vsak pred seboj drži stisnjeni pesti. 

Vodja igre udarja s pestjo v ritmu besedila po drugih pesteh (po vrsti) in zraven govori 

besedilo: 
 

En kovač konja kuje, 
kolko žebljev potrebuje, 

en, dva, tri, 
pa povej število ti! 

Otrok, pri katerem se besedilo konča, pove poljubno število. Vodja z izštevanjem izloči 

pest tistega otroka pri katerem se štetje zaključi. Ko otrok v igri nima več nobene pesti 

je izločen. Tako se igra nadaljuje do konca. Zadnji je zmgovalec in vodi igro od začetka. 

 
1. Celotno besedilo ponovi z ritmično izreko in jo tako kot pri izštevanju  metrično 

spremljaj z gibi ali lastnim glasbilom. 
2. Pri ogledu partiture (zapis vseh partov-delov  večglasne skladbe v navpični razvrstitvi in 

istočasnem poteku) v GS 60, 61 poišči izštevanko v njenem osrednjem delu. Zapisana 
je z besedilom ter simboli dveh glasbil, ki nakazujejo potek njene ritmične vsebine.  
 

100 € 100 € 100 € 100 € 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 

10€ 

 



3. V partituri ugotoviš, da so  trije deli: uvod, izštevanka in zaključek. Poišči še ostala 
glasbila, vstope in vzorce spremljav, ki so hkrati nakazani z besednimi simboli.  

4. Ugotovi in preizkusi: 

 triangel: meri dobe 

 paličice: spremljajo izštevanko in del zaključka 

 ropotulje: kombinacija daljšega zvoka in krajših zvokov (en kovač) v delu uvoda in 
zaključka 

 gong: poudari zadnjo besedo izštevanke ti 

 činele:_ en, dva, tri 
Utrjene vzorce izvajaj: 

 z glasbili 

 z besedilom in spremljavo besednih simbolov 

 kombinirano z izreko izštevanke in spremljavo glasbil 
 

 

Četrtek, 

14. 5. 

2020 

  

MAT   
USTNO ODŠTEVANJE STOTIC, DESETIC IN ENIC 

UČNI PRIPOMOČKI: DZ 61 , UL 141, 142, zvezek MAT 

 

1. Prepiši besedilno nalogo. Nariši, zapiši račun in odgovor. 

 

Babica je podarila Katji 123 evrov. Za sladoled je porabila 2 evra. Koliko denarja ji je 

ostalo? 
 

                                                                                 
 
 

   
 

R: 123 € - 2€ =  121 € 
 
O: Katji je ostalo 121 evrov. 
 

3. Reši naloge v DZ 61/ 3, 4. POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 
 

4. Reši naloge v UL 141/1,2 , 142/1,2 POŠLJI  NA VPOGLED UČITELJU. (***) 
 
 

SPO  

V PRETEKLOSTI LJUDJE NISO POZNALI DENARJA 

 

UČNI PRIPOMOČKI: U 62, 63, spodnje BESEDILO, zvezek SPO 

 

KAKO SMO DOBILI DENAR? 

 

I. 

*  Preberi besedilo v obliki stripa  U 62 in razmisli o tem načinu trgovanja in 

plačevanja. 

* Nadaljuj z branjem  besedila na naslednji strani U 63. 

* Natančnejšo razlago učne snovi imaš v spodnjem besedilu. Preberi ga in razmisli. 

 

V davnih časih ljudje niso poznali denarja. Stvari so zamenjevali – za stvar, ki jo je 

nekdo potreboval, je ponudil tisto, kar je imel. 

Primer: Košaro jabolk so menjali za žito. 

Menjava pa ni bila vedno mogoča – če si želel dobiti npr. žito, pa tisti, ki ga je imel, 

ni potreboval tistega, kar si ponujal ti.  

100 € 10 € 10 € 

 

1€ 

€ 

€€ 

1€ 

 

1€ 

 



Zadrege pri trgovanju so se rešili tako, da so začeli uporabljati eno samo stvar, za 

katero so lahko vse zamenjali. Tako je nastal denar. 

Primer: Košaro jabolk so menjali za denar, denar pa potem za žito. 

Prvi denar so predstavljali natehtani koščki zlata, srebra ali bakra. Kasneje so jih 

označili s pečati, ki so označevali vrednost tega koščka kovine. Tako so tudi vedeli, 

koliko lahko zanj dobijo. 

 

1. Od kovancev do bankovcev  

Prvi denar so predstavljali kovanci (koščki kovine, označeni s pečati – kovan denar). 

Nekoč so bili v resnici narejeni iz zlata ali srebra, danes pa so iz manj dragocenih 

kovin. Kovanci so bili precej težki, zato so že zgodaj izumili papirnat denar – 

bankovce. Narejeni so iz posebnega, zelo kvalitetnega papirja, ki se ne poškoduje 

tako hitro. Izdelovanje bankovcev je zelo zapleten postopek, ki ga skrbno varujejo. 

Poleg tega pa v bankovce vdelajo tudi varovala (npr. vodni žig, nitka), ki pomagajo 

prepoznati pravi denar in ga ločiti od ponarejenega. 

 

 

2. Slovenski bankovci in kovanci 

V Sloveniji kot plačilno sredstvo (slovenski denar) uporabljamo denarno enoto evro. 

Zapišemo jo z enoto EUR (€), deli pa se tudi na manjšo enoto – cent.  

Evre uporablja večina držav znotraj EU, katere del je tudi naša država. V obtoku 

imamo bankovce in kovance.  

a) Bankovci – vrednosti bankovcev:  200€, 100€, 50€, 20€, 10€, 5€ 

b) Kovanci – vrednosti kovancev: 2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c, 1c 

Kaj meniš, zakaj so določili prav te vrednosti? Če bi ti v roke prišel kovanec za 

3€, kaj bi najprej pomislil? 

c) Zapis denarnih vrednosti 

Povemo, kako zapisujemo denarne vrednosti; navedem jih nekaj, ki jih zapišemo 

z evri in centi. Kako pa zapišemo vrednost  2€  in 10c? 

 

3. Plačilne kartice - sodobnejše oblike plačilnih sredstev 

Bankovce in kovance z eno besedo imenujemo gotovina. V trgovinah in drugod 

vedno lahko plačamo z gotovino, največkrat pa je možno plačati tudi s plačilno 

kartico – plastični denar. 

Razmisli: Kako je prišlo do razvoja plačilnih kartic? 

                Po kakšnem principu delujejo? 

                Kako z njimi plačujemo? 

                Kakšen način plačevanja se ti zdi preprostejši – z gotovino ali kartico? 

Zakaj? 

                V katerem primeru imaš vedno pregled nad porabljenim denarjem? 

                 

4.  Hranjenje denarja nekoč in danes 

Ne glede na to ali poslujemo z gotovino ali s kartico pa imamo lahko včasih denarja 

več kot ga trenutno potrebujemo ali pa ga namerno hranimo (varčujemo) za večji 

nakup. Kaj storimo s tem denarjem? 

To se je vedno dogajalo. Ko je npr. nekdo prodal (torej zamenjal za denar) veliko 

jabolk, ni pa še želel menjati denarja naprej, se je zgodilo, da je imel doma tudi 

veliko denarja, ki ga je bilo potrebno nekam pospraviti. Včasih so ljudje denar 

shranjevali doma (so ga skrili ali kam zakopali), lahko pa tudi pri trgovcih ali 

zlatarjih. Danes denar najpogosteje hranimo na bankah (hranilnicah, poštni banki), 

kjer lahko tudi varčujemo. Če denarja trenutno ne potrebujemo, ga hranimo za 

takrat, ko ga bomo potrebovali (morda imamo v mislih večji nakup) in ga ta čas 

pustimo v banki. V zameno za to, da pri njih hranimo denar, nas banka nagradi z 

nekaj denarja (obresti).  

II.   V zvezek prepiši povzetek iz U63 v zelenem pravokotniku. Iz prebranega besedila 

zapiši še nekaj povedi  o razvoju plačilnih sredstev – denarja od nekoč do danes (na 

kratko). 



SLJ 
MARJETICA 
 

 
 
 
 

UČNI PRIPOMOČKI: spodnje besedilo, zvezek z vmesno črto za SLJ 

 

1. Preberi besedilo o marjetici. 

 

Marjetica cveti od zgodnje pomladi do pozne jeseni. V zemlji ima kratko koreniko, iz katere 

rastejo lopatičasti listi. Cvet je v obliki koška, ima bele cvetne liste z rdečo obrobo. 

Najdemo jo povsod po travnikih, sadovnjakih, pašnikih, na robovih gozdov in posekah. 

Cvetni koški in listi marjetic so užitni. Iz njih kuhamo čaj takrat, kadar imamo angino ali se 

težko izkašljamo.  Skuhamo ga tako, da tri žlice suhega zelišča prelijemo z enim litrom 

vrele vode. 

 

Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

 

1. Kdaj cveti marjetica? 

2. Kaj ima v zemlji? 

3. Opiši cvet.                                                 

4. Kje raste? 

5. Kateri deli marjetice so užitni? 

6. Kako pripravimo čaj marjetice ? 

7. Nariši marjetico. 

 

Nariši  marjetico. 

GUM  Kajetan Kovič PREŠTEVANKA 
UČNI PRIPOMOČKI: GS 60, 61, GS 62, 63,  improvizirana glasbila  ali lastna glasbila (roke, noge, 
prsti,…), zvezek GUM 
 

I. Ponovi Izštevanko. 
V partituri ugotovi tri dele: uvod, izštevanko, zaključek.  Poišči še ostala glasbila, 
vstope in vzorce spremljav, ki so hkrati nakazani z besednimi simboli.  

 triangel: meri dobe 

 paličice: spremljajo izštevanko in del zaključka 

 ropotulje: kombinacija daljšega zvoka in krajših zvokov (en kovač) v delu uvoda in 
zaključka 

 gong: poudari zadnjo besedo izštevanke ti 

 činele:_ en, dva, tri 
 
Utrjene vzorce izvajaj: 

 z glasbili 

 z besedilom in spremljavo besednih simbolov 

 kombinirano z izreko izštevanke in spremljavo glasbil 



 
II. PREŠTEVANKA 
To je drugo ime za izštevanko. Za razliko od predhodne, je ta umetna in vsebuje več kitic. 
 

1. Preberi besedilo Preštevanke v GS 62, 63. 
 
2. USTNO ODGOVORI. 
 

Kdo je napisal besedilo pesmi? 
 Kdo jo je uglasbil? 
Koliko kitic vsebuje Preštevanka? 
Koliko verzov oziroma vrstic ima posamezna kitica? 
 

3. V vsaki kitici poišči rime in jih izpiši v zvezek pod zgornji naslov. 
 
Primer:  
1. kitica: 
Miši – sliši 
Miš – loviš 
 
2. kitica:  
vesela- dela 
…………. 

Nadaljuj sam –a. 
 
4. UČENJE BESEDILA PREŠTEVANKE 
 
5. Na pamet se nauči besedilo prve in druge kitice Preštevanke. 
 
6. Ilustriraj Preštevanko. 

 
Petek, 

15. 5. 

2020 

  

PLESNI ŠPORTNI DAN 
 
Navodila boste dobili po e- pošti. 

 

PONOVI POŠTEVANKO. 

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

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

Enako velja tudi za eko-bralno značko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

PRILOGA 1 

  



  



PRILOGA 2 

  



ITALIJANŠČINA 

  Delo na daljavo, od  11. do  15 .maja  2020 

 

        3.a/b   razred 

 

Cari ragazzi, ragazze e genitori! 

 

Hvala za vaše odzive in sodelovanje.  Pohvale vsem! 

 

V tem tednu prehajamo na novo učno enoto, GLI STATI D'ANIMO, kar pomeni počutja.Učenci bodo 

spoznali nekaj novih besed, ki izražajo počutja, kot so jeza, veselje, besede bodo zapisali in jih z mimiko 

obraza izrazili. 

 

Za delo bodo potrebovali učbenik, svoj zvezek in delovni zvezek. 

 

 Kdor nima delovnega zvezka, prilagam sliko strani, naj vajo naredijo v zvezek.  

 

Nvodila: 

 

1. Učbenik, stran, pagina 56. Vaja, esercizio 1, glasno preberejo besede in skušajo posnemati 
občutja, kot na sliki: TRISTE-žalosten, FELICE-srečen, zadovoljen, ARRABBIATO-jezen, 
SPAVENTATO- preplašen, STANCO-utrujen. 

2. Delovni zvezek, če ga nimajo, prilagam sliko, stran, pagina 24, esercizio, vaja 1 in 2. V svoj 
zvezek napišejo naslov GLI STATI D'ANIMO, poiščejo imena 4. občutij in 10. mesecev ter jih 
zapišejo v zvezek. 

3. Esercizio 2, zapišejo imena občutij pod vsako sliko živali. 
4. Poslikate in mi pošljete slike, hvala. 
 

Tante grazie! Buon lavoro, ragazzi, ci vediamo presto a scuola! 

 

La vostra insegnante d'italiano, 

Tamara T.L 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANGLEŠČINA 

Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 11.5.2020 - 17.5.2020 

Pozdravljeni!  

Poglejmo si ali za naš planet dobro skrbimo… 

1. V zvezek napiši naslov: OUR WORLD (=NAŠ SVET) 

2. Poslušaj zgodbico v U 46/1 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=46-47 

3. Izpiši nove beside: 

shower=tuš 

polar bears=polarni medvedi 

disappear=izginjati 

turn off=ugasniti 

pick up=pobrati 

litter=odpadke 

poster=plakat 

present=darilo 

4. Pod naslov reši nalogo v DZ44/1. Povedi o  zgodbici zapiši v zvezek po pravilnem vrstnem redu: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3DZ&pages=44-45 

(Prilagam sliko naloge, če spletna stran ne bo dosegljiva.) 

 

 

Sliko zvezka mi pošljite najkasneje do petka, 15. 5. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.  

  Lep pozdrav,  

   učiteljica Maja 
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RAZRED: 3. in 4. 

 

Petek, 15.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem. 

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 je treba znati na pamet. 

 

Čuki: Mi gremo pa na morje 

https://www.youtube.com/watch?v=w92hhWXXIdI 

Pesem poslušaj večkrat. 

                                                                    Učitelj Damijan Pobega 

 

Lepo vas pozdravljam in upam,  

da se kmalu srečamo v šoli, 

učiteljica Lorijana 
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