
Pozdravljen/-a dragi/-a učenec/-ka! 

Upam in želim si, da ste doma vsi zdravi in da pazite na svoje zdravje in zdravje 

drugih. 

Prvi teden šole na daljavo je za nami. Verjamem, da si z veseljem sprejel/-a nov izziv 

in si bil/-a pri tem uspešen/-na. Če česa nisi uspel/-a narediti, imaš še vedno čas.  

Za kakršnokoli razlago ali vprašanja sem ti na voljo. Lahko pa mi samo napišeš, kako 

se imaš in kaj počneš, ali kaj pogrešaš šolo, sošolce, kakšna se ti zdi šola na daljavo 

... Vesela bom tvoje pošte  

Lep pozdrav! 

Razredničarka 3.a Jadranka Peterc (jadranka.peterc@os-dob.si) in  

razredničarka 3.b Mateja Sotošek (uciteljicamatejasotosek@gmail.com) 

 

NAVODILA ZA DELO DOMA 

(TEDEN OD 23. – 27. MARCA) 

 

SLOVENŠČINA  

 Stavba na železniški postaji (DZ, str. 30, 31) – preberi in reši nalogi (1. nalogo 

prepiši v zvezek) 

 Opiši poljubno stavbo po vzoru železniške postaje (Napiši najmanj 10 povedi. 

Vsaka poved naj ima vsaj 4 besede.). Če imaš možnost, fotografiraj svoj spis 

in mi fotografijo pošlji po elektronski pošti. 

 Skrb za zdravje (DZ, str. 54, 55, 56) – preberi in reši naloge v zvezek 

(odgovarjaj v celi povedi) 

 Nadaljuješ nalogo prejšnjega tedna – preberi knjigo in v zvezek napiši njeno 

obnovo. Če imaš možnost, fotografiraj svoj izdelek in mi fotografijo pošlji po 

elektronski pošti. 

 Ponavljaj pesmico Toneta Pavčka: Pretepač. 

 



MATEMATIKA 

 Poštevanka števila 1 (DZ, str. 83, 84) 

 Množenje in deljenje z nič (DZ, str. 85, 86) 

 Preverim svoje znanje, Miselni orehi (DZ, str. 87, 88) 

 Vadi matematiko na zabaven način – npr. doma sam/-a naredi spomin, 

domine, Črnega Petra ipd. (Če imaš možnost, fotografiraj svoj izdelek in mi 

fotografijo pošlji po elektronski pošti.), igraj igre na računalniku, tablici, 

telefonu:  

www.lilibi.si,  

https://learningapps.org/watch?v=pv4rm63wj18, 

https://learningapps.org/watch?v=pgq8esrzc18, 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1zah870yn7vm, 

https://www.homelearningmath.com/naloge.si/, 

https://www.multiplication.com/games/all-games, 

https://interaktivne-vaje.si/. 

 Reši učne liste (glej prilogo). Rešitve so v prilogi. 

 Še enkrat reši preverjanje znanja (glej prilogo) – enakega smo pisali v šoli, 

vendar ga niste dobili nazaj. Rešitve so v prilogi.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 Živim zdravo (DZ, str. 84, 85, 86) – preberi in reši naloge (izpusti 2. nalogo) 

 Izdelaj plakat o zdravem načinu življenja. Če imaš možnost, fotografiraj svoj 

izdelek in mi fotografijo pošlji po elektronski pošti. 

 

GLASBENA UMETNOST 

 Prepevaj znane pesmi (DZ, str. 5 – 30, razen str. 29) ob spremljavi svojega 

glasbila. 

 Ponovi glasbene pojme, ki smo se jih letos naučili 

 Ponovi plese, ki smo se jih letos naučili (Izak, Jakob, Abraham, Ob bistrem 

potoku je mlin) 

 

http://www.lilibi.si/
https://learningapps.org/watch?v=pv4rm63wj18
https://learningapps.org/watch?v=pgq8esrzc18
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1zah870yn7vm
https://www.homelearningmath.com/naloge.si/
https://www.multiplication.com/games/all-games
https://interaktivne-vaje.si/


ŠPORT 

Gibajte se na svežem zraku, podajajte in lovite žogo, tekajte, skačite, igrajte ristanc, 

skačite s kolebnico, lovite in skrivajte se, pojdite v gozd, preskakujte ovire, plezajte … 

 

… IN PREDVSEM SE V DRUŽINI POGOVARJAJTE, DRUŽITE, IGRAJTE 

DRUŽABNE IGRE IN OSTANITE ZDRAVI. 

 

Še to: 

Zaželjeno je, da ti starši pregledajo naloge v delovnih zvezkih, da boš napake lahko 

takoj popravil/-a. Če pa to ni mogoče, jih preveri sam na lilibi.si, ali mi piši, da ti 

pomagam. 

Nič hudega, če ti katere od nalog ne bo uspelo rešiti, jo boš kasneje, ko boš imel/-a 

čas. 

 


