
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

 

 

Pozdravljeni otroci in starši. 

Upam, da ste praznike lepo preživeli. Verjetno je pred nami samo še 

štirinajst dni dela na daljavo, nato se pa vidimo v šoli. Jaz se že prav 

veselim, upam, da tudi vi.    

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      Do takrat pa moramo še utrditi učno snov, da nam bo vsem lažje 

ponovno začeti. Naloge pridno in sproti pošiljate, držite se navodil in se 

zelo trudite. Verjamem, da  vsak dan tudi ustno računate in glasno 

berete, saj sta natančno in hitro računanje ter tekoče branje z 

razumevanjem prebranega med glavnimi cilji znanja ob koncu 3.razreda. 

Torej – zdržimo še malo in se z veseljem lotimo novih nalog. 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA: ŠTEVILSKI IZRAZI 

Danes bomo vadili številske izraze in sicer v delovnem zvezku.  

Odpri DZ na str. 86 in reši drugo nalogo. Ker so bile vmes počitnice, ti 

prvi račun pomagam, da se boš lažje spomnil. 

 8 • 1 + 8 • 0 = 8 + 0 = 8       

 

Reši tudi 8. nalogo na strani 98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA:  

Se še spomniš, da smo se pred počitnicami naučili, da kadar nekaj 

naštevamo, vmes napišemo vejico. 

V DZ na str. 39 natančno preberi besedilo pri drugi nalogi. Nato besedilo 

preberi še enkrat in z rdečo vstavi manjkajoče vejice ter podčrtaj besede, 

ki morajo biti napisane z veliko začetnico. Besedilo s pisanimi črkami 

prepiši v zvezek.  

 Ne pozabi na naslov: 

Vaja 

Vejica pri naštevanju 

Prepis 

Po prepisu vse še natančno preberi in namesto mene poišči in popravi 

napake ☺. 

 

 

Ko končaš z delom, vadi poštevanko. Ne pozabi tudi na deljenje in 

neznano število ( _ • 8 = 56 ali 72 : _ = 9 ali 42 : _ = 7 ali 5 •_ = 30....). Če 

boš vsak dan vadil vsaj 5 minut, bo hitro steklo. 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Za nami so še ene počitnice in med temi počitnicami sta bila dva 

praznika. Veste katera?  

Oglej si spodnja video posnetka:  

27. aprila je kakšen praznik?  Dan upora proti okupatorju. 

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s 

1. in 2. maj pa je kakšen praznik?  Praznik dela. 

https://www.youtube.com/watch?v=dAMn6SmaD8s 
 

 

V DZ rešite naloge na strani 57 in 58. Pred začetkom reševanja 

natančno večkrat preberi besedilo, saj ti bo v pomoč pri reševanju. 

Pomagaš si lahko tudi s koledarjem. 

 

GLASBENA UMETNOST in ŠPORT: 

Prepevaj in spremljaj znane pesmi, zraven lahko plešeš in ob glasbi 

telovadiš. Pomagaj si z melodijami na Lilibi in z vajami pri prejšnjih urah 

športa.  

 

 

 

Veselo na delo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=dAMn6SmaD8s

