
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. 

Za nami je prazničen podaljšan konec tedna in verjamem, da ste ga preživeli lepo s svojimi 

najdražjimi. V tem kratkem tednu vas v petek čaka tehniški dan, ki bo gospodinjsko obarvan. 

Lahko se boste preizkusili v peki ali/in kuhanju oziroma boste pri tem pomagali svojim staršem. 

Želim vam veliko užitkov in okusnih grižljajev  

V sredo bo likovna umetnost v povezavi z matematiko, saj boste najprej obnovili znanje o 

geometrijskih likih in telesih, potem pa postali čisto pravi arhitekti in boste s pomočjo plastelina in 

palčk zgradili najrazličnejše skulpture, zgradbe, mostove, viadukte ...  

V tem tednu sem dodala novost. Pri vsaki novi snovi je spletna povezava, na kateri najdeš razlago 

snovi iz delovnega zvezka. Najbolje je, da imaš delovni zvezek kar zraven, ko poslušaš in gledaš 

razlago. Upam, da ti bo v pomoč. 

Vse naloge poskusi rešiti sam/-a, brez pomoči staršev, saj boš le tako lahko preveril/-a svoje 

znanje, ki ga bom maja ocenila. Če boš imel/-a težave in če boš potreboval/-a dodatno razlago, mi 

piši, da ti bom pomagala. 

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 14. – 17. APRILA) 

 

PONEDELJEK 

13. 4. 2020 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

TOREK 

14. 4. 2020 

 

SPO 

 

ONESNAŽEVANJE 

OKOLJA 

(DZ, STR. 79) 

Za ponovitev znanja o odpadkih si oglej posnetek 

na 

povezavi https://youtu.be/EKJVzUV53N8 

 

V e-DZ, str. 78, klikni na zeleni znak levo zgoraj ter 

si oglej tri projekcije.

 

 

Preberi še besedilo na str. 79 in reši nalogi. 

Pošlji mi danes. 

 

MAT 

 

GEOMETRIJSKA 

TELESA 

(DZ, STR. 99) 

Danes boš ponovil/-a znanje o geometrijskih telesih. 

Spoznal/-a pa boš tudi nove besede pri telesih: 

ROB, OGLIŠČE IN MEJNA PLOSKEV. Kaj to je, 

boš izvedel v naslednji razlagi na povezavi 

https://youtu.be/IcnDMAYrJGY. 

Koliko si se zapomnil/-a, preveri v DZ, str. 99. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.) 

Svoje znanje lahko preveriš tudi na zabaven način - 

z igro v e-DZ (zgornja dva zelena znaka). 

https://youtu.be/IcnDMAYrJGY


 

SLJ 

 

BRANJE NAVODIL 

Preberi navodila in dopolni risbo.  

(SLJ - PRILOGA 1). 

Osnovno risbo preriši v zvezek in jo dopolni. Če 

želiš, jo lahko tudi natisneš in dopolniš. 

Danes mi pošlji rešitev. 

 

TJA 

 

PRIPRAVI 
UČITELJICA ZA 
TJA. 

 

SREDA 

15. 4. 2020 

 

SLJ 

 

MESTO 

(DZ STR. 40, 41) 

Preberi besedilo na strani 40 ter na strani 41 reši 2. 

nalogo in nalogo Ponovim (napiši v zvezek). 

Pošlji mi danes. 

 

MAT 

 

PONAVLJANJE O  

TELESIH 

(DZ, STR. 100) 

Reši naloge v DZ. Če se ti nalepka strga, ali je ne 

najdeš, manjkajoče telo nariši. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.) 

 

LUM 

 

ZGRADBA 

 

Oglej si posnetek na povezavi 

https://youtu.be/_B_5N28rSvg. 

Še sam/-a poskusi zgraditi zgradbo na podoben 

način iz materiala, ki ga imaš doma (lahko uporabiš 

tudi palčke različnih dolžin in debelin, ki jih nabereš 

v gozdu).  

Če nimaš plastelina in bi rad/-a z njim ustvarjal/-a, 

je v prilogi (LUM – PRILOGA 1) navodilo, kako ga 

narediš. 

Fotografiraj svojo mojstrovino in mi jo pošlji danes. 

 

SPO 

 

NASELJE 

(DZ, STR. 68, 69) 

Preberi besedilo v DZ in odgovori na vprašanja (na 

zeleni vprašanji na strani 68 odgovori v zvezek, ne 

pozabi na naslov). 

Odgovore mi pošlji do jutri. 

ČETRTEK 

16. 4. 2020 

 

ŠPO 

 

JOGA 

Preizkusi se v jogi. Glej posnetek 

(https://youtu.be/jvy5Q7UzTRE), poslušaj pravljico in 

poskusi pravilno izvajati vaje. Seveda lahko vaje 

narediš večkrat zapored ali celo vsak dan  

Še danes mi napiši, kako ti je šlo. 

 

MAT 

 

GEOMETRIJSKI 

LIKI 

(DZ STR. 101, 102) 

Preberi strip na strani 101, ki te bo spomnil, kako 

rišemo črte. Tudi posnetek na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=tuBLuIW1U70 ti 

bo pomagal, če si že pozabil/-a, kje začnemo meriti.    

https://youtu.be/_B_5N28rSvg
https://youtu.be/jvy5Q7UzTRE
https://www.youtube.com/watch?v=tuBLuIW1U70


V zvezek napiši naslov RIŠEMO ČRTE in načrtaj 5 

črt. Prva meri 1 cm, druga 3 cm, tretja 6 cm, četrta 

10 cm in peta 13 cm.  

Pošlji mi fotografijo. 

 

Tudi danes boš svoje znanje obnovil/-a ter se 

naučila dveh novih pojmov:  OGLIŠČE in 

STRANICA. Najprej si oglej razlago o likih 

(https://youtu.be/xGxltCrPiI8). 

Koliko si se zapomnil/-a, preveri v DZ, str. 102. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.) 

Za vajo klikni na zgornji zeleni znak (igrica) v e-DZ. 

 

TJA 

 

PRIPRAVI 

UČITELJICA ZA 

TJA. 

 

 

SLJ 

 

MESTO 

(DZ, STR. 40, 41) 

Na strani 41 reši 1. nalogo. 

Odgovore mi pošlji danes. 

 

SPO 

 

MESTO IN VAS 

(DZ STR. 70) 

V e-DZ, str. 68, klikni na zeleni znak levo zgoraj ter 

si oglej projekcijo. 

Nato si oglej še razlago snovi na povezavi 

https://youtu.be/ZklrxID9F7U. 

Reši naloge v DZ, str. 70.  

Preveri svoje rešitve na lilibi.si. 

 

Za sprostitev lahko sestaviš sestavljanki, ki se 

skrivata pod zelenim znakom v e-DZ. 

https://youtu.be/xGxltCrPiI8
https://youtu.be/ZklrxID9F7U


PETEK 

17. 4. 2020 

T
E

H
N

IŠ
K

I 
D

A
N

 

(K
u

h
a

n
je

 i
n

 p
e
k
a

) 

Tehniški dan lahko izvedeš tudi čez vikend. Lahko 

spečeš piškote, pecivo, ''muffine'', palačinke, kruh, 

štručke, žemlje, pico, itd. Če delo obvladaš, lahko 

pripraviš celo kosilo.  

Če te samega še ne spustijo v kuhinjo, prosi starše, 

da ti pomagajo oz. pomagaj ti njim, ko bodo kuhali 

ali pekli. 

Napiši, kaj si dela/-a, ali si imel/-a težave in kakšne, 

je bilo okusno ipd., skratka poročilo o tehniškem 

dnevu (10 povedi). 

Če staršev ni, nimajo časa oz. ti ne dovolijo v 

kuhinjo, iz plastelina oblikuj hrano in jo serviraj na 

krožniku. Če nimaš plastelina in ga ne moreš sam 

narediti doma (LUM – PRILOGA 1), nariši krožnik s 

kosilom. 

Fotografijo izdelka in poročila mi pošlji do 

ponedeljka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUM – PRILOGA 1 

 

DOMAČA IZDELAVA PLASTELINA 

Sestavine: 

1 skodelica moke 

pol skodelice soli 

1 skodelica vode 

2 žlici olja 

1 pecilni prašek 

barva za hrano (po želji) 

 

Priprava: 

V posodo damo suhe sestavine in prilijemo vodo. Kuhamo na srednjem ognju in neprestano 

mešamo. Masa se bo počasi začela strjevati – takrat ogenj malo zmanjšamo. Dodamo jedilno 

barvo. Ko se začne masa ločevati od posode, mešamo še malo, dokler ne dobimo kompaktnega 

testa – plastelina. Preložimo ga na peki papir, spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da 

se ohladi. Zdaj je na voljo za ustvarjanje  


