
 

SLJ - Pismo 

 

Portorož, 15. 3. 2020 

Pozdravljeni otroci! 

Žal bo naša učilnica nekaj časa prazna. Vse šolske potrebščine imate doma, upam . Kot 

najbrž že veste bomo s poukom nadaljevali v drugačni obliki. To niso počitnice. Skupaj se 

bomo trudili, da se naučimo česa novega in ne pozabimo vsega, kar že znamo.  

Predlagam, da redno vsak dan upoštevate moja navodila in opravljate naloge. Starši vam 

bodo pokazali in vas naučili kako do njih. Po nekaj dneh pa boste to zmogli sami. S starši se 

dogovorite kdaj boste opravljali šolsko delo in koliko časa. Predlagam štiri do pet ur dnevno 

z odmori. 

Upam, da se doma ne dolgočasite. Toliko stvari je, ki jih boste lahko počeli. Ker boste pred 

ekrani že zaradi šolskega dela, vam ne bo potrebno gledati risank, igrati igric in podobno. 

Saj še veste kaj je zdravo za vas otroke – pol ure ekranov na dan. Hm… Pravilo bomo 

priredili. Ekrane bomo uporabljali zgolj za šolsko delo in to več kot pol ure. Bo šlo? 

Prosim, da mi napišete pismo. Pišite v zvezek, fotkajte in starši mi bodo vaše pismo poslali 

po elektronski pošti. Napišite kako preživljate prosti čas, kaj vse vas zanima, o čem bi se radi 

pogovarjali z mano ali sošolci. Če česa ne boste razumeli ali znali, mi prav tako lahko pišete 

in pošljete fotko. Za vaš razvoj je bolje, če pišete z nalivnikom, se trudite z lepopisom in 

upoštevate slovnična pravila.  

Veselim se vaših pisem, tudi risbic. 

Če boste želeli, da vaša sporočila, pisma, risbe … podelim z ostalimi sošolci mi to sporočite. 
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Bodite pogumni, trudite se, ustvarjajte in se zabavajte. Veliko se gibajte, a upoštevajte 

navodila, da ostanete zdravi. 

                                                                              Mislim na vas. 

                                                                                           Vaša učiteljica Barbara 

 

 

MAT – Sestavljeni računi 

Ponavljali in vadili boste sestavljene račune. Upoštevajte prednost računskih operacij, da ne 

pride do karambola . Kot smo se učili v šoli. Reši nal. 3 v DZ na strani 43. 

 

 

 



V zvezek prerišite spodnjo sliko in rešite še tri primere. 

 



                   

 

 

 

Rešitve teh treh nalog in naloge v DZ dobite v torek. 

 



V karirast zvezek prerišite tablico poštevanke. Koliko minut potrebujete,  da jo rešite? 

Pravilnost računov boste preverili v torek. Kdo bo najhitrejši? Brez goljufanja . 
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SPO – Slovenija moja dežela 

Branje zemljevidov in legend že obvladamo. Zato boste danes ob zemljevidu raziskovali 

našo domovino Slovenijo. Če imaš doma zemljevid Slovenije v papirnati obliki, ga uporabi. 

Drugače si pomagaj s spodnjo sliko in UČ SPO/ 62,63. 

 

V zvezek zapišite naslov Slovenija moja dežela in v celih povedih odgovarjajte na spodnja 

vprašanja. Rešitve vam bodo na voljo v sredo. 

Katero je glavno mesto Slovenije? 

Katere so sosednje države in njihova glavana mesta? 



Kateri je uradni jezik naše domovine? 

Kateri narodi poleg Slovencev še živijo v Sloveniji? 

Na kateri strani neba ima Slovenija morje? 

Katere so največje slovenske reke (6)? 

Katera je najvišja slovenska gora? 

Za detektive: Katera so tri najbolj znana slovenska jezera? 

Nariši slovensko zastavo in opiši grb. Spomni se kaj smo se pogovarjali v šoli. 

 

 

 

ŠPO – Mali nogomet 

Vadili boste podajo in strel na gol.  

- Najprej se dobro ogrejte, razgibajte vse sklepe, kot to delamo v šoli. 

- Nekajkrat tecite po stopnicah. 

- Naredite 2 x 20 počepov. 

- Ležite na tleh, na tepihu ali deki. Iztegnite roke in noge, nato jih skrčite, da se s 

dotaknejo kolena in komolci ter ponovno iztegnite. Naredite 20 ponovitev.  

 
- Zvijte se v klobčič in počivajte dokler se vam dih ne umiri. Naredite še 20 ponovitev. 

 



- Leže na trebuhu v položaju »Supermana« iztegnite roke in noge ter poveste 

večkratnike npr.: števila 4. Nato počivate in poveste npr.: večkratnike števila 6. 

Naredite 5 ponovitev, vedno z novimi večkratniki. 

 
 

 

 

 

Postavili si boste poligon.  
V stanovanju bo manjši, zato bo super, če 
imate možnost na vrtu, pred ali za hišo. 
Ne na cesti!  
Uporabite vsakdanje stvari, ne steklenih. 
Bodite iznajdljivi in ustvarjalni.  
Lahko mi pošljete fotko poligona, da jo 
delimo z ostalimi. Uživajte!  
Morda se vam pridružijo še ostali družinski 
člani ali celo hišni ljubljenčki. 

 



 

En par nogavic zvij v klobčič. Tako dobiš žogico, ki je prijazna sostanovalcem in sosedom. 

 

Za zunanji poligon uporabite prave žoge, to kar imate doma in postavite daljši poligon. Na 

zunanjih površinah za ovire uporabite škornje, palice, kamne…  

Vadite vodenje žoge z nogo, podajo ter strel na gol. Poligon ponovite večkrat z vodilno 

nogo, nato še z drugo. Poskusite še ritensko.  

         

Po končani vadbi za seboj pospravite. 

 

GUM – Prisluhnimo glasbi 

Če imate možnost prisluhnite glasbi in rešite naloge na spodnji povezavi.  

https://www.ucimse.com/razred3/naloga/cincidon-3/3439 

Nato si izberite glasbo po svojem izbor, ji prisluhnite. V zvezek napišite naslov pesmi in 

avtorja. Ob naslednjem poslušanju se gibajte ali plešite ob glasbi. Ob zadnjem poslušanju pa 

ustvarite risbo. Prepusti se glasbi. Lahko jo delite s sošolci tako, da mi jo pošljete. 

Skupaj s starši zapojte vašo najljubšo pesem.  

https://www.ucimse.com/razred3/naloga/cincidon-3/3439


SLJ – Kako pečemo kruh 

Ponovno si preberite besedilo v SLJ DZ/ 20, 21. Na strani 20, 21 rešte naloge od 2. do 4. . 

Rešitve nalog si boste lahko ogledali v torek. 

 

 

 


