
ČETRTEK, 7. 5. 2020 

SLOVENŠČINA: PREVERIM SVOJE ZNANJE 

Konec šolskega leta se počasi približuje in ti boš kmalu zaključil/a 3. 

razred. Se tudi tebi zdi, da si se v letošnjem šolskem letu veliko naučil/a?  

Da vidimo, če si se res kaj naučil/a, boš danes rešil/a naloge v delovnem 

zvezku na strani 51. Reši vse 3 naloge. Po reševanju besedilo še večkrat 

preberi, da bo branje tekoče. 

Bo šlo, kajne? Vem pa tudi, da si se naučil/a 

veeeeeeliiiiiiiiiiiiiiikoooooooooooooo več kot le to, kar boš z reševanjem 

nalog ponovil/a danes. Tudi tisto znanje bomo do konca šolskega leta še 

utrdili.  

 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Da malo razgibaš svoje možgančke, odpri delovni zvezek na straneh 108 

in 109. Reši vse naloge na teh dveh straneh. Prepričana sem, da z 

nalogami ne boš imel/a težav. Pazi na natančnost pri risanju in barvanju. 

Če pa se ti pri kateri nalogi ustavi, le pokukaj po delovnem zvezku za 

nazaj in ti bo uspelo ☺ 

 

Pri 8. nalogi ne pozabi risati s šablono! 

 

KO končaš z nalogami, lahko preveriš 

rešitve spodaj.  



 

 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

V torek smo pri spoznavanju okolja preverjali svoje znanje. Danes imaš 

čas, da to preverjanje dokončaš, če ga še nisi. Rešuj počasi in natančno.  

Nekaterim sem naloge že pregledala, a svoje rešitve vseeno preverite z 

mojimi, prav? 

Tiste, ki ste preverjanje znanja že rešili in preverili rešitve, pa na spletni 

strani Lilibi.si čakajo zelo zanimive in zabavne naloge.  

Do teh nalog prideš s kliki na naslednje:  

- Lilibi.si 

- Dežela Lilibi 

- Mestni trg 3 

- Spoznavanje okolja 

- Jaz in narava 

- Okoljska vzgoja 

Če želiš, lahko na tej spletni strani poiščeš tudi druge naloge in jih rešiš.  



Naselja, Domača pokrajina, Odpadki 

Spoznavanje okolja 

Ime in priimek:  _____________________ Razred:  ____  

Datum:  _______________   

 

 _________________________________________________________  

Obkroži ustrezen odgovor. 

V mestu živi veliko ljudi.       DA NE 

Veliko ljudi se iz vasi v mesto vozi v službo.    DA NE 

Ljudje na vasi imajo veliko ustanov.     DA NE 

Na podeželju so veliki nakupovalni centri.    DA NE 

Ljudje iz mesta hodijo na podeželje po domače izdelke.  DA NE 

Na podeželju je veliko zelenih površin.    DA NE 

 

 



Poimenuj vrsto naselja na fotografiji. Besede poveži z ustrezno fotografijo. 

ljudje se med seboj bolj poznajo    

 

kmetije  • 

stolpnice   

vaščani   vas 

bolj čist zrak    

polja in travniki    

ozke ceste, malo prometa   

 

veliko ustanov  • 

meščani   

veliko ljudi   mesto 
 

 

 

Čemu so namenjene naštete ustanove? 

Banka je namenjena hranjenju denarja, plačevanju položnic, dvigovanju 

denarja, najemanju kreditov ... 

Šola je namenjena izobraževanju in vzgoji. 

Muzej je namenjen zbiranju, urejanju, hranjenju in razstavljanju predmetov. 

 

 

Med počitnicami bi se rad potapljal in lovil morske ribe.  

Kam bi se lahko odpravil, da bi to doživel? Na morje. 

Katera vrsta pokrajine je to? Obmorska. 

Kje bi lahko še lovil ribe in se potapljal? V jezeru. 



 

 

Pojasni, zakaj ljudje iz mesta hodijo na podeželje. 

Ljudje hodijo iz mesta na podeželje na izlete, oddih, obisk, po kmetijske  

pridelke in izdelke … 

 

 

S čim onesnažujemo naravo?  

Z odpadki, nevarnimi snovmi, izpušnimi plini, izpusti iz dimnih naprav … 

Naštej nekaj onesnaževalcev v svojem okolju. ______________________ 

 

 

Kaj je kompostnik?  

Kompostnik je prostor, kjer se biološki odpadki naravno razgradijo. 

 

 



Poveži odpadke z ustreznim zabojnikom. 

TRAVA  PAPIRNATE VREČKE STEKLENICE PAPIRNATI ROBČKI 

  
 

 

 

PLASTIČNI KOZARČKI 

STEKLO  PLASTENKE 
OSTANKI 

HRANE 
ČASOPIS 

 

 

 

Napiši po 2 primera onesnaževalcev 

vode: odplake, razlitje nafte, pranje avtomobilov, škropljenje s strupi, odlaganje 

odpadkov v vodo … 

prsti: odlaganje odpadkov na neurejena odlagališča, odlaganje strupenih 

odpadkov, škropljenje, razlitje nafte, kurilnega olja … 

zraka: izpušni plini, izpusti iz dimnikov … 

 

 

Naštej vsaj tri vrste odpadkov, ki jih lahko recikliramo.  

Papir, blago, steklo, plastika, kovina … 

 

 

STEKLO PLASTIKA BIOLOŠKI 

ODPADKI 



Napiši 4 napotke za varovanje okolja. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Oglej si fotografijo. 

 

Kaj bi napisal o tej fotografiji, če bi bil novinar?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Kakšen vpliv ima termoelektrarna na mesto in njegove prebivalce?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 



V nedeljo popoldan ste imeli doma rojstnodnevno zabavo. Pri tem je nastalo 

kar nekaj odpadkov: plastenke, pločevinke, folija, škatle, umazani prtički, 

ostanki torte in pice, razbiti kozarci. Tvoja naloga je, da pospraviš.  

Napiši, kaj boš naredil s posameznimi odpadki, da boš prijazen do okolja. 

Možen odgovor: Poskrbel bom za pravilno ločevanje odpadkov; razvrstil jih 

bom v ustrezne zabojnike … 

 

Se ti zdi, da na tvoji šoli naredite dovolj za varovanje in ohranjanje okolja?

 DA NE 

Pojasni. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



Oglej si sliko. 

 
Opiši dogajanje na sliki. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Kaj bi svetoval otrokom?  

___________________________________________________________ 

 

Kako bi prepričal sadjarja, da bi se ukvarjal z ekološko pridelavo sadja? 

 


