
Pozdravljen/-a dragi/-a učenec/-ka! 

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

drugih. Naredi poskus ''Zakaj si moramo umivati roke z milom?'' (v prilogi POSKUS). 

Dva tedna šole na daljavo sta za nami. Verjamem, da si se zdaj že navadil/-a na nov 

ritem in ti je bilo lažje kot na začetku. Če česa nisi uspel/-a narediti, imaš še vedno 

čas.  

Učnih listov ni treba tiskati, ampak rešitve zapisuj v zvezek. Ne pozabi na naslov. 

Za kakršnokoli razlago ali vprašanja sem ti še vedno na voljo. Prosim, da mi redno 

tudi pošiljaš svoje izdelke, ki jih narediš. 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 30. MARCA – 3. APRILA) 

 

SLOVENŠČINA  

 H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila (berilo, str. 68) 

- preberi odlomek v berilu 

- pravljico poslušaj na spletu 

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

- v zvezek napiši obnovo cele pravljice (avtor: naslov, najmanj 10 povedi) 

- v zvezek nariši najljubši prizor 

- pošlji mi fotografijo obnove in risbe 

- reši učni list (v prilogi SLJ – UL, zraven so tudi rešitve SLJ – UL rešitve) 

 Hišica na jasi (DZ, str. 32) 

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


- preberi besedilo (v prilogi SLJ – PRILOGA 1) 

- reši naloge v DZ 

- preveri rešitve na lilibi.si 

- v zvezek čimbolj natančno po opisu nariši hišico in mi pošlji fotografijo 

 Poročilo (DZ, str. 33) 

- preberi besedilo (v prilogi SLJ – PRILOGA 1) 

- reši naloge v DZ 

- preveri rešitve na lilibi.si 

 Spoznali smo (DZ, str. 34) 

- preberi strip 

 Preverim svoje znanje (DZ, str. 35, 36, 37) 

- reši vse naloge razen 1. in 2. 

- preveri rešitve na lilibi.si 

 NPZ (Nacionalno preverjanje znanja) (SLJ – PRILOGA 2) 

- v zvezek napiši naslov NPZ in rešuj naloge tako, da napišeš številko naloge 

in zraven rešitev 

- pošlji mi fotografijo rešitev testa, jaz pa ti ga bom točkovala – ne za oceno  

 Učni list Peter in volk (SLJ – PRILOGA 3) 

- v prvi mreži najdi besede 

- izberi si 10 besed iz njih sestavi povedi ter jih zapiši v zvezek 

- pošlji mi fotografijo povedi 

 

MATEMATIKA 

 Zakon o združevanju pri množenju 

- Danes se boš samostojno učil/-a novo snov, zato najprej preberi zapis v 

prilogi (MAT - PRILOGA 1). Kar je potrebno, zapiši v zvezek. Če boš imel/-a 

težave, mi piši. 

 Številski izrazi 

- Danes se boš samostojno učil/-a novo snov, zato najprej preberi zapis v 

prilogi (MAT - PRILOGA 2). Kar je potrebno, zapiši v zvezek. Če boš imel/-a 

težave, mi piši. 

 Sestavljeni računi 



- Danes se boš samostojno učil/-a novo snov, zato najprej preberi zapis v 

prilogi (MAT - PRILOGA 3). Kar je potrebno, zapiši v zvezek. Če boš imel/-a 

težave, mi piši. 

 Reši, saj zmoreš 

- Če ti matematika ne dela težav in se rad/-a spopadaš s težjimi nalogami, reši 

stran 95 v DZ. 

 Učni list 

- Reši UL (v prilogi MAT – UL) in preveri rešitve (v prilogi MAT – UL rešitve) 

 Vadi poštevanko na zabaven način (v prilogi MAT – Poštevanka) 

 Vadi poštevanko tako, da polagaš račune na rezultate (v prilogi MAT – Mreža) 

 Igraj se igro Potapljanje ladjic (v prilogi MAT – Potapljanje ladjic) 

 Pošlji mi fotografije zapisane snovi v zvezku. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 Vremenski pojavi in padavine (DZ, str. 90, 91) 

- V e-DZ desno od naslova je znak, na katerega klikneš in si ogledaš 

predstavitvi ''Vremenski pojavi'' in ''Merjenje količine dežja''. 

- V DZ preberi snov, reši križanko in v zvezek nariši ter dopolni miselni vzorec 

(v prilogi SPO – PRILOGA 1). Fotografiraj rešen miselni vzorec in mi ga pošlji. 

Pri učenju ti bodo v pomoč naslednje povezave: 

           http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=436 (vremenski znaki) 

           http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=437 (vremenski znaki – spomin) 

           http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=438 (vremenski znaki) 

           http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=441 (vreme) 

           http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=614 (poplava v Sevnici) 

           Gibanje zraka (v prilogi SPO – PRILOGA 2) 

           Vremenski pojavi (v prilogi SPO – PRILOGA 3) 

- Izdelaj dežemer (v prilogi SPO – PRILOGA 4). Uporabi ga, ko bo vreme  

primerno, po meritvah izdelaj stolpični prikaz ter odgovori na vprašanja (e-

učbenik SPO, str. 69). Pošlji mi fotografijo dežemera. 

http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=436
http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=437
http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=438
http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=441
http://ucilnica.abecednik.net/mod/url/view.php?id=614


- V zvezek nariši razpredelnico Vreme (v prilogi SPO – PRILOGA 5) in cel 

teden vsak dan opazuj vreme ter ugotovitve zabeleži. 

- Ker vem, da ti je včasih tudi dolgčas in da zelo rad/-a delaš poskuse, sem 

pripravila nekaj poskusov, povezanih z vremenom. Naredi tiste, za katere imaš 

vse potrebščine doma (v prilogi SPO – PRILOGA 6). Veliko zabave ti želim  

 

GLASBENA UMETNOST 

 Poslušaj glasbeno pravljico Peter in volk ter reši nalogo v DZ, str. 41  

(https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=x28L6Qpcch7nJiKIS1yJk4vr) 

 Nauči se ljudsko pesem Če si srečen 

(https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50) 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 V prilogi (LUM – PRILOGA 1) si oglej iluzije, ki jih lahko narediš sam/-a.  

 Nariši 3D roko in 3D stopalo (po vzoru 3D roke) in mi pošlji fotografiji. 

 Če želiš, lahko narediš še kakšno in mi jo pošlješ. 

 

ŠPORT 

 Vsi v družini zaplešite ob glasbi (npr. 

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

 Vsi v družini telovadite – v povezavi je vadba, ki jo priporoča SLOfit ekipa na 

Fakulteti za šport: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=youtu.be  

(več na http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/novice/2020032613531924/) 

 Gibajte se na svežem zraku ... 

 

… IN PREDVSEM SE V DRUŽINI POGOVARJAJTE, DRUŽITE, IGRAJTE 

DRUŽABNE IGRE IN OSTANITE ZDRAVI. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=x28L6Qpcch7nJiKIS1yJk4vr
https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&feature=youtu.be
http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/novice/2020032613531924/


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. 

 


