
 

Navodila glede BRALNE ZNAČKE, za tiste, ki je še niste opravili. Zdaj je pravi čas. 

- Berite knjigo/e, ki jih imate doma. 

- V zvezek napišite naslov knjige, avtorja in ilustratorja ter čisto kratko 

obnovo, narišite in pošljite fotko.  

- Kdor še ni opravil pesmice, bomo v prihodnjih dneh obravnavali eno, ki 

se jo lahko naučiš. Poveš jo staršem, ki mi bodo le- to sporočili preko 

pošte ali pa pošlješ posnetek z deklamacijo. 

- Če nimate v domači knjižnici nobene knjige, ki bi jo lahko prebrali, si 
lahko sposodite elektronsko knjigo Žiga X. Gombača, Detekt iv 
Junior  in teta Krota :  https://eknjige-junior.si/seznam-knjig/   

Knjigo preberite, ne preposlušajte . 
MAT – Rešujem probleme 

 

Kot vidite je naša muca Minka zelo slabe volje. 
Danes je petek in zmanjkuje ji briketov, ki jih 
obožuje. Ostalo jih je še 22. Koliko briketov je imela 
na začetku tedna, če jih je v ponedeljek pojedla 5 in 
vsak naslednji dan enega več? 
Minka bo preostanek briketov, to je 22 pojedla do 
konca tedna (pet., sob., ned.). Vsak dan enako. 
Koliko briketov bo pojedla v soboto?  
Preostanek briketov bo podarila sosedovemu 
Puhcu. Koliko briketov se bo razveselil Puhec? 
 
Na spodnji povezavi si poglej razlago 

 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=ncm8DVVenPSKUcNX7QizvDgz 
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O: Minka je imela 48 briketov na začetku tedna. 
O: V soboto bo pojedla 7 briketov. 
O: Puhec bo dobil en briket. 

7 + 7+ 7 +1 =22   
3 x 7 + 1 = 22 
 

 

Danes rešite naloge v Nandetu na str. 67. 

Tablico poštevanke prerišite v zvezek, nato merite čas reševanja. 

Iščemo nov rekord! Kar pogumno.  
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SPO –  Ujamemo padavine 

Zakaj spremljamo vremensko napoved? 

Sama spremljam vremensko napoved, kadar želim saditi na vrtu ali jadrati ali pa obuti 

bele športne copate. Kaj menite zakaj? Odgovorite ustno. 

Preberite kako razmišljajo vaši sošolci zakaj je potrebno vedeti kakšno bo vreme. 

 



 

 

    



  

 
 SPO UČ/ 66, 67 
Odprite učbenike. Eno minuto časa imate, da pogledate, kaj je narisano in kaj 
napisano. 
Nato zaprite učbenike in ustno odgovorite na vprašanja. 

- O čem govori besedilo? 
- Kakšen je naslov? S kakšno barvo je napisan naslov? 
- Koliko risb ali slik je na obeh straneh? 
- Ali ste si zapomnili kakšno besedo, ki je bila zapisana z odebeljenimi 

črkami? 
- Morda veš kaj je narisano? 
- So morda na sliki oblaki? 
- So narisane puščice? Kakšne? 

 
Ponovno odprite učbenike in preverite pravilnost odgovorov.  
Počasi preberite celotno besedilo. Po branju si skušajte zapomniti besede: 
vremenski pojavi, padavine, megla, jasno vreme. Morda tudi: pretežno jasno, delno 
jasno, delno oblačno. 
 
Ali danes zunaj piha? Morda veste kako imenujemo ta veter?  
 
Jutri nadaljujemo. 

 
 
 
 



SLJ – Novica 
 
SLJ DZ/30 
Pred reševanjem ponovno preberite besedilo na str. 29: Priznanje mladim 
pesnikom. 
 
Naloga 4: Razmislite, zakaj je maček napisano z veliko začetnico. 
 

     Učili smo se, kako napišemo bolj zahtevne besede, kjer nam črka j - rada dela      

težave in nam zbeži. Sploh, če poleg črke n in l. Spoznali smo: 

Učiteljica, prijatelj, pisateljica, knjiga, škorenj… 

     SLJ DZ /31 imamo nekaj takih besed z -lj in -nj. Samostojno rešite 6. nalogo.    

Pazite na pravilen zapis besed.  

a) in b) V zvezek zapišite najmanj 3 povedi. V isti povedi lahko uporabiš dve 
besedi. 

c) Napiši najmanj 3 vprašalne povedi – s pomočjo vprašalnic: kje, kam, 
kako,… ne pozabi na koncu povedi uporabi vprašaj (?). 

           č) Napiši najmanj 3 vzklične povedi – na koncu povedi uporabi klicaj (!). 
 

Dodatek: UČIMse.com  https://www.ucimse.com/razred3/naloge/v-zabaviscnem-parku 

Meni so te naloge precej nagajale. V levo polje vpišeš osebo, ki opravlja določeno 

delo. Npr.: Pleskar pleska. Če se zmotiš v zapisu, ni zlatnikov . 

 

ŠPO – Gibanje v naravi  

Pouk športa je lahko tudi družinski sprehod, kolesarski izlet, rolanje, 

kotalkanje, nogomet, košarka… Le izogibajte se stikov z drugimi ljudmi.  

Pred športnimi aktivnostmi se je dobro ogreti.  

- Razgibajte vse sklepe kot običajno. 

- Na mehki podlagi naredite  2x 20 trebušnjakov. Počitek v klobčiču. 

- Pa še 3x »supermana«, leže na trebuhu iztegnite roke in noge, napnite 

hrbtne mišice, ponavljajte večkratnike števil. Počitek. Pa spet ponovite. 

 

Na sprehodu lahko iščite znanilce pomladi. To so rastline, ki zacvetijo prve. 

Živali, ki prve pridejo na plano. Lahko jih lovite s kamero, pošljite fotko. Rastlin 

ne trgamo po nepotrebnem in živali ne lovimo, lahko jih opazujemo z varne 

razdalje. 

 

Pomlad je že tu.  V petek, 20. 3., je bilo enakonočje. Enakonočje se zgodi le 

dvakrat v celem letu. 

Detektivska naloga: ugotovi kaj pomeni enakonočje in kdaj v 

letošnjem letu bo spet. 

UČIMse.com
https://www.ucimse.com/razred3/naloge/v-zabaviscnem-parku


 
Lahko pa delate tudi vaje doma v PLESNIH RITMIH: 

- just dance: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 

 

GUM - LEPO JE POMLAD NA SVET 

 

Danes boste lahko prepevali pesem Lepo je pomlad na svet ob spodnjih dveh 

posnetkih.  

Na prvi povezavi lahko prisluhnete Jakobovemu petju in ritmični spremljavi 

njegovega očeta. Posnetek naj vam služi kot pomoč pri učenju petja pesmi. 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=jcGVftO5OLiGiZEeQJq8HyY4 

 

 

Na spodnji povezavi pa lahko pripevate ob triu Purić. Trio poimenujemo 

skupino treh glasbenikov. 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=R1gcOcSGIoZIIRQRUMonq6Zq 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=jcGVftO5OLiGiZEeQJq8HyY4
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=R1gcOcSGIoZIIRQRUMonq6Zq


REŠITVE : Mleko za mlečni riž 

Primer možne rešitve naloge. 

 
 
 
 

korenje juha korenčkova juha 

mleko zdrob mlečni zdrob 

jabolko pita jabolčna pita 

jagoda torta jagodna torta 

papir zmaj papirnat zmaj 

čokolada palačinke čokoladne palačinke 

les omara  lesena omara 

usnje čevlji usnjeni čevlji 

volna nogavice volnene nogavice 

hruška kompot hruškov kompot 
 
 

 



Pišite, rišite sporočila sošolcem. Ostajamo skupaj, čeprav vsak na svojem.  

        

                    

                


