
Pozdravljen/-a dragi/-a učenec/-ka! 

Upam in želim si, da ste doma še vedno vsi zdravi in da pazite na svoje zdravje in zdravje drugih. 

Trije tedni šole so za nami in nekateri zelo pridno delate ter pošiljate svoje izdelke. Če si med 

njimi, boš imel ta teden malo več prostega časa. Kdor pa še ni naredil vsega, bo imel ta teden čas, 

da zamujeno nadoknadi.  

V torek boste imeli kulturni dan. Iz domače dnevne sobe si boste ogledali lutkovno predstavo 

Zvezdica Zaspanka. Seveda lahko na predstavo povabiš še kakšnega člana družine. Ogled 

predstave je omogočilo Lutkovno gledališče Ljubljana, saj je zaradi nastalih razmer moralo zapreti 

svoja vrata, zato je svoje predstave preselilo na splet. Želim ti veliko užitkov ob gledanju. 

V sredo bo tudi likovna umetnost v znamenju lutk, zato že danes poglej, ali imaš na voljo kakšno 

prazno rolico toaletnega papirja ali brisačk, da boš izdelal/-a čisto pravo marioneto.  

Na ravni šole smo se odločili, da bomo vsi učitelji poleg nalog zapisali datum, do katerega morate 

učenci poslati nalogo. Prosim, da se tega držiš.  

Za kakršnokoli razlago ali vprašanja sem ti na voljo. Lahko mi tudi napišeš, kako se imaš, kaj 

počneš v prostem času ... 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 6. – 10. APRILA) 

 

PONEDELJEK 

6. 4. 2020 

SLO Vadi branje; branje 

po delih 

V domači knjižnici (ali na spletu) si izberi knjigo, jo 

preberi in napiši obnovo. Prebrano knjigo ti bom 

upoštevala za bralno značko.   

Obnovo mi pošlji do 17. 4. 2020. 

SLO Odgovori na 

vprašanja, prepis 

ZA ZAMUDNIKE 

Preveri, ali si že:  

- prepisal/-a pesem Kaj je Čenčarija (berilo, str. 56)  

- odgovoril/-a na vprašanja v DZ, str. 26/1 in 27.  

Oboje mi pošlji do jutri. 



ŠPO Metanje žoge ali 

drugega predmeta 

v cilj 

Mečeš lahko v škatlo, obroč, koš, narisan krog na 

tleh ... 

Žogo vrzi v zrak in jo ujemi, preden jo ujameš, 

ploskni, počepni … 

MAT Računam do 100 

(DZ, str. 96) 

 

Reši naloge v DZ, str. 96 

Rešitve preveri sam na lilibi.si ali s starši. 

Klikni na znak levo zgoraj (v e-DZ) in vadi 

poštevanko ob igri.  

GUM Ponavljaj pesem  

Če si srečen 

Spremljaj se z instrumentom, ki si ga izdelal sam. 

TOREK 

7. 4. 2020 
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Navodila za delo najdeš v prilogi  

SLJ – PRILOGA 1 

SREDA 

8. 4. 2020 

MAT Računam do 100 

(DZ, str. 97) 

Reši naloge v DZ, str. 97 

Rešitve preveri sam na lilibi.si ali s starši. 

SLO Branje z 

razumevanjem 

(DZ, str. 52, 53) 

 

Preberi besedilo Reciklirajmo papir ter reši 1. 

nalogo. Rešitve preveri sam na lilibi.si ali s starši. 

 

Preberi besedilo Nalivniki, svinčniki in ... ter 

odgovori na vprašanja (DZ, str. 53) 

Odgovore mi pošlji danes. 

LUM Izdelava lutke Na povezavi si oglej izdelavo marionete 

(https://www.youtube.com/watch?v=IovBhu1cxSM) 

ali jo poišči v DZ za SPO, str. 80. 

Če nimaš vseh potrebščin, lahko izdelaš tudi lutko iz 

papirja, nogavice, naprstno lutko, lutko na palčki 

(kuhalnici) ... Domišljija ne pozna meja. 

Fotografijo lutke mi pošlji danes. 

SPO Ponavljanje 

(Vremenski pojavi) 

UČNI LIST 

Ustno odgovori na vprašanja z učnega lista v prilogi 

SPO – PRILOGA 1. Rešitve poišči v prilogi SPO 

REŠITVE. 

Izberi si 5 vprašanj in nanje pisno odgovori v zvezek. 

Odgovore mi pošlji danes. 

Če še nisi, mi pošlji tudi miselni vzorec Vremenski 

pojavi od prejšnjega tedna. 

ČETRTEK 

9. 4. 2020 

ŠPO Skok v daljino z 

mesta 

Zunaj si s palčkami označi dolžino ter skoči čim dlje. 

Odrini se iz počepa, z rokami zamahneš navzgor. Pri 

sebi imaš lahko tudi meter, da si boš izmeril/-a skok.  

https://www.youtube.com/watch?v=IovBhu1cxSM


MAT Ponavljanje 

(DZ, str. 98) 

Reši naloge v DZ, str. 98.  

Rešitve preveri sam na lilibi.si ali s starši. 

TJA Pripravi učiteljica 

za angleščino. 

 

SLO Ponavljanje 

(DZ, str. 53) 

Preberi besedilo Varčuj z vodo in elektriko ter 

odgovori na vprašanja. 

Odgovore mi pošlji danes. 

SPO Odpadki 

(DZ, str. 78) 

Preberi besedilo in reši 1. in 2. nalogo. 

Rešitve preveri sam na lilibi.si ali s starši. 

Doma se s starši pogovori, kje imate spravljene 

nevarne snovi in zakaj ter kam odlagate nevarne 

odpadke in zakaj. V zvezek lahko narišeš embalažo, 

ki ima znak ali znake za nevarne snovi.  

PETEK 

10. 4. 2020 

MAT Ponavljanje 

ZA ZAMUDNIKE 

Če še nisi, reši naloge iz 1. in 2. tedna (DZ, str. 77 – 

88, učni listi). 

Besedilne naloge s str. 81, 82 mi pošlji danes. 

Ni potrebno ponovno pošiljati, če si že poslal/-a. 

SLO 

 

Smehasta pesem 

(berilo, str. 81) 

Resni ljudje  

(berilo, str. 30) 

Navodila za delo najdeš v prilogi 

SLJ – PRILOGA 2 

GUM Ljudska glasbila 

(DZ, str. 28) 

 

Oglej si ljudska glasbila in njihov zvok poslušaj na 

lilibi.si. 

Nariši ljudska glasbila, ki jih že poznaš.  

Namig: Poglej malo po tej strani. Lahko si pomagaš 

tudi s spletom. 

 


