
 SREDA, 1. 4. 2020                                                                                                                

SLOVENSKI JEZIK 

1. Preberi spodnje besedilo. 

Novo mesto, 1. 4. 2020 

 

Dragi Marko! 

Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne, ki bo 

v soboto, 4. aprila 2020, ob 14.00. 

Zabava bo pri meni doma, na Cegelnici 38 a. 

 

Tvoj prijatelj Ţiga 

 

1. Si ugotovil/a kakšne vrste besedilo je? Seveda si. Pravi odgovor je: VABILO. 

Ustno odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Kdaj in kje je bilo vabilo napisano? 

2. Komu je vabilo namenjeno? 

3. Na kateri dogodek vabi? 

4. Kdaj in kje bo dogodek? 

5. Kdo vabi? 

 

Kadar pišemo vabilo moramo paziti na obliko, pisavo in ustrezne podatke. V 

vabilu moramo napisati kraj in datum pisanja vabila, nagovor (komu je vabilo 

namenjeno), datum in uro dogodka, kraj dogodka, opis dogodka ter naš podpis. 

 Pri katerih zapisih smo zapisali podobne podatke kot v vabilu? 

(Pri čestitkah, voščilih). 

2. Zgornje vabilo lepo prepiši v pisanko. Naslov je VABILO. 

3. Če si si vse to zapomnil/a, ne boš imel/a teţav pri reševanju nalog v DZ na 

strani 35 in 36/ 3., 4. naloga. 

4. Kakor veš, so sedaj vse zabave in praznovanja rojstnih dni s prijatelji 

prepovedana. Lahko pa praznujete v druţinskem krogu. 

 

 



MATEMATIKA 

1. Ustno ponovite snov včerajšnjega dne. Na mizo nastavi večje kvadrate, ki 

bodo predstavljali stotice, trakove, ki bodo desetice in manjše kvadratke, ki bodo 

enice. 

                      

 Koliko S, D, E si nastavil/a? 

 Katero število predstavlja prikaz? 

Po zgornjem postopku si sam/a nastavi S, D, E in povej, katero število 

predstavlja prikaz. 

2. Ustno: Imaš števila 5, 6, 4. Katera enomestna, dvomestna in trimestna števila 

lahko sestavimo iz danih števil? 

RAZLAGA:  5    56     54    564    546 

                    6     65     64     645    654  

                    4     45     46     456    465  

 Sedaj pa ustno določi pri vseh številih število E, D, S. 

Primer: 5 = 5 E      56 = 5D 6E      54 = 5D 4E     546 = 5D 4D 6E 

 Vsa števila še preberi. 

3. V zvezek napiši naslov SESTAVLJAMO ŠTEVILA.  

 Iz števil 2, 9, 7 sestavi čim več števil in jih zapiši.   

 Določi število E, D, S. 

 Števila preberi. 

 Vsa trimestna števila napiši z besedo, npr. 712 sedemsto dvanajst. 

4. Reši nalogo v DZ, str. 30. Tukaj so E, D, S predstavljene s krogci. Zapiši 

številko in jo preberi.      

 

 

 

 

  



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Prepiši ali nalepi miselni vzorec v zvezek.  

 Nariši simbole Slovenije (poišči jih v učbeniku na str. 54). 

 Napiši glavna mesta sosednjih drţav.  

 

*DODATNA NALOGA:  

 

 Nalepi sliko Ljubljane ali pa nariši kakšno znamenitost mesta, ki jo 

poznaš (grad, Zmajski most, park Tivoli …).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Najprej naredi nekaj razteznih vaj. Pomagaj si z naborom vaj.  

 

 

 



Sedaj te čakajo naslednje 4 vaje: 

1. 10 počep skokov. 

2. 10 izpadnih korakov z desno nogo naprej in nato še 10 izpadnih korakov z 

levo nogo naprej. Pazi, da koleno ne gre preko prstov na nogi. 

3. 10 sklec. Sklece lahko izvajaš tudi na kolenih. 

4. 10 plezalcev. Začetni poloţaj je v visoki stabilizaciji, noge pa izmenično 

premikaš naprej nazaj. 

 

 

Če imaš še kaj moči, lahko vaje narediš še enkrat, tokrat s petimi ponovitvami. 

Na koncu naredi še nekaj razteznih vaj.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA – 3. RAZRED 

                                                      

V živalskem vrtu – At the zoo 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

 

1. Ponovno poslušaj posnetek zgodbice Dear ZOO.  
Ne pozabi natančno poslušati izgovorjavo besed za živali in jih tudi sam glasno ponovi. 

 

DEAR ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=rudDGRQ9QGA  

 

Ponovi tudi izgovorjavo za sledeče živali: 

Tiger: https://www.youtube.com/watch?v=Xrs7M2qugWg 

Crocodile: https://www.youtube.com/watch?v=32wA2qDwTIU 

Kangaroo: https://www.youtube.com/watch?v=nVRKRTw0Wmc 

 

2. Igra PANTOMIMA. 
Oglej si sličice živali v zvezku. Izberi si eno in jo oponašaj. Družinski člani morajo 

ugotoviti, katero žival oponašaš. Vloge nato zamenjajte. Ko ugotoviš žival, to povej v 

celem stavku >> It's a tiger/lion/elephant itd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rudDGRQ9QGA
https://www.youtube.com/watch?v=Xrs7M2qugWg
https://www.youtube.com/watch?v=32wA2qDwTIU
https://www.youtube.com/watch?v=nVRKRTw0Wmc


 

3. Odgovori na vprašanje »What's our favourite ZOO animal?« >> »My favourite ZOO 
animal is ….« 
Vprašanje zastavi še staršem, starejšim bratom, sestram  … 

Za vsak odgovor naredi črtico v ustrezno vrstico. (Tabelico lahko prerišeš in prepišeš v 

zvezek). 

 

 

Research 

WHAT IS YOUR FAVOURITE ZOO ANIMAL?                                   MY FAVOURITE ZOO ANIMAL IS …. 

A LION  

A CAMEL  

A GIRAFFE  

A SNAKE  

A MONKEY  

A TIGER  

A CROCODILE  

A KANGAROO  

AN ELEPHANT  

OTHER  

 

 

Lepo vas pozdravljava učiteljici Vlasta in Petra. 

 

 

 

 


