
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

 

Pozdravljeni tretješolci in tretješolke! 

Verjamem, da so počitnice prehitro minile. 

Upam, da si jih preživel/a kar se da lepo in da si nabral/a nekaj nove 

moči in energije za delo. 

Pred nami je namreč nov teden šolskega dela kot si ga že  

vajen/a do sedaj. 

Veselo na delo!  

 

 

 

SLOVENŠČINA 

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

vejico. 

V delovnem zvezku na strani 39 natančno preberi besedilo pri drugi nalogi. Nato besedilo 

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

morajo biti napisane z veliko začetnico. 

Oglej si še spodnjo nalogo v vijoličnem okvirčku -  ponovim.   

Besedilo pri prvi nalogi s pisanimi črkami prepiši v zvezek. V zvezek zapiši takole: 

Vaja 

Vejica pri naštevanju 

… prepis naloge … 

Pazi na zapis velike začetnice, uporabo vejic in končnih ločil (pika, klicaj, vprašaj), pa tudi na 

čitljivost zapisa! 

V delovni zvezek reši še drugo nalogo.  

 



MATEMATIKA 

Pred počitnicami smo že kar dobro povadili številske izraze, da pa vsega ne pozabiš, reši drugo 

nalogo v delovnem zvezku na strani 86.  

Ker so bile vmes počitnice, ti prvi račun pomagam rešiti.  

 8 • 1 + 8 • 0 = 8 + 0 = 8       

 

Reši tudi osmo nalogo v delovnem zvezku na strani 98.  

 

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

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Med počitnicami smo praznovali dva velika praznika. Se še spomniš katera?  

Oglej si spodnja video posnetka:  

- 27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU - 

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

- 1. maj – PRAZNIK DELA –  

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

 

Sedaj smo spoznali že skoraj vse pomembne praznike. Manjka nam le še eden, ki ga bomo 

spoznali ob koncu šolskega leta. Zato je čas, da ponoviš vse praznike in v delovnem zvezku na 

strani 57 in 58 rešiš vse naloge.  

 

GLASBENA UMETNOST 

Pojdi na spletno stran Lilibi.si – Gradivo za učitelje – 3. razred – Dodatno 

gradivo – Glasbena umetnost – Posnetki pesmic. Klikni na vse pesmi, ki 

smo se jih že naučili in jih zapoj s spremljavo.  

Če želiš, lahko prisluhneš tudi kakšni pesmici, ki je še ne poznaš in se jo 

naučiš.  

 

 

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

