
MATEMATIKA 
13. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

 

1. dan - torek 

 
Ponovi poštevanko.  

 

V zvezek zapiši (lahko tudi natisnete): 

  

TELESA  

TELESA so: (predmete lahko narišeš, ali prilepiš katere druge, ki jih najdeš v 

revijah. Pomembna je le oblika.                                   

 

 

 

 

Pojmi,  povezani s telesi so PLOSKEV, ROB, OGLIŠČE.   
 

Ploskev  Rob Oglišče 

Ravna površina, ki 

omejuje telo.  

Skupna črta dveh 

ploskev.  

Skupna točka  

robov.  

Lahko jo odtisnemo.  Na robu se stikata 

dve ploskvi.  

V oglišču se 

stikajo robovi.  

 

 

 

 

 

(telesa ni potrebno risati. Poišči sliko predmeta v reklamah, 

časopisu in uporabi predmet, ki ima obliko kvadra ali kocke) 
 

Reši naloge v SDZ. str. 99, 100 

 

2. dan – sreda KULTURNI DAN (zapis pri SLJ) 

3. dan - četrtek 

 

Danes boš ponovil risanje z ravnilom. Pripravi ravnilo, ošiljen 

svinčnik in radirko.  

 

 

 

 

Krogla  Valj  Kvader  Kocka  

ROB OGLIŠČE 

MEJNA PLOSKEV 



Zapis v zvezek:  

 

LIKI  

 

 

    

 

 
 

 

 

OGLIŠČE je točka, kjer se stikata dve stranici. Poimenujemo 

ga z veliko tiskano črko (A, B, C, ..).  

 

STRANICA – je ravna črta, ki omejuje lik.  

 

 

Like delimo na trikotnike, štirikotnike, petkotnike, šestkotnike, 
… Ime dobijo glede na število oglišč.  

 

 

 

 

 

 

 
 
        TRIKOTNIK                          PETKONIK                            ŠTRIKOTNIK 
         3 stranice                         5 stranic                                  4 stranice  
         3 oglišča                           5 oglišč                                    4 oglišča  
 
Reši SDZ str. 102, 103, 104.  
 

4. dan – petek  

V zvezek zapiši:  

PREVERJANJE ZNANJA  

Kaj moram znati:  

 Poštevanko vseh števil  

 Deljenje  

 Izračunati manjkajoči člen v računu  
 Izračunati številski izraz  

 Znati izračunati združeno množenje 

 Reševati besedilne naloge po korakih 

B 

C 

A 

D 
Stranica 

Oglišče 

A B 

C 

A B 

C 

D 

E 

A B 

C 

D 



 

V dokumentu se nahaja preverjanje znanja iz matematike. 

Prosim te, da preverjanje rešuješ sam. Časa imaš 45 minut. 

Gre za preverjanje, ki ti bo pokazalo, na katerem področju si 

pravi mojster in tudi kaj še moraš vaditi, da bi bilo tvoje 

znanje takšno kot si ga želiš.  

 
Sedaj ko si preverjanje rešil, si s pomočjo rešitev preveri 

rezultate. Po končanem pregledu ovrednoti posamezno 

znanje. Obkljukaj tisto kar obvladaš. Ob znanje, ki ga moraš 

še utrditi pa postavi klicaj. Tako boš vedel, kaj še moraš 

vaditi.  

Npr:  

• Poštevanko vseh števil     

• Deljenje ! 

• Izračunati manjkajoči člen! 

• Izračunati številski izraz ! 

• Znati izračunati združeno množenje  

• Reševati besedilne naloge po korakih  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVERJANJE ZNANJA 

 

1. Izračunaj manjkajoči člen.  

  

25 + _____ = 29 75 - _____ = 49 

_____ - 3 = 33 _____ - 11 = 43 

54 - _____ = 50 77 - _____ = 22 

 

2. Reši račune poštevanke.  

 

7 • 7 = ______   7 • 3 = ______   5 • 8 = ______   4 • 6 = ____  
 
8 • 4 = ______   6 • 9 = ______   2 • 5 = ______   3 • 9 = ____ 
 

3. Deli.  

 
27 : 3 = _____ 35 : 7 = _____ 30 : 6 = _____ 49 : 7 = ______  
 
28 : 4 = _____ 32 : 8 = _____ 48 : 6 = _____ 56 : 8 = ______  
 

 
4. Izračunaj vrednosti številskih izrazov.  

 

3 • 7  +  5 • 1 = _____   1 • 6  +  8 • 9  = _____ 

9 • 4  –  2 • 4  = _____   2 • 9  –  4 • 0  = _____ 
 
 

5. Izračunaj račune združenega množenja.  
 
3 ∙ 2 ∙ 6 =  0 ∙ 5 ∙ 2 =  
 
4∙ 2 ∙ 9 =                                                1 ∙ 6 ∙ 0 = 
 
 
 



6. Reši besedilne naloge.  
 

a) Razliki števil 34 in 51 prištej število 9. Katero število 

dobiš? 
 
 
 
 
 
 

b) Koliko nog skupaj ima 9 krav in 4 kokoši? 
 

 

 

c) Na polici je 63 knjig. V torbi je devet krat manj knjig. Koliko 
knjig je v torbi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENSKI JEZIK 

13.4.2020 – 17. 4. 2020   
 

1. Dan – Torek  

 
Zapis v zvezek:  

 

VEJICA  

 

Vejica je ločilo znotraj povedi. Pišemo jo ob besedah: KI, 

KO, KER, DA, ČE.  

 

Vejico vedno pišemo preden zapišemo te besede (,ko……     , 

ker…..   ,da…). 

 

Mojca je rekla, da je njena mama zbolela.  

Miha je odšel k prijatelju, ker ga je povabil na večerjo.  

 

 

Vejico uporabimo tudi, kadar v povedi naštevamo 

besede.  

 

Maja je v trgovini kupila moko, kruh, mleko, jabolka in 

časopis.  
Janez ima doma ribe, hrčka, mačko in psa.  

 

Besedico IN zapišemo med zadnji dve našteti besedi. 

Takrat vejice NE PIŠEMO.  

 

Reši SDZ str. 38, 39.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. dan – sreda KULTURNI DAN  

 
Dragi učenci, 

verjameva, da vam je zdaj že verjetno kar pošteno dolgčas in da pogrešate šolske 
hodnike, jedilnico, telovadnico, šolsko igrišče in 
seveda predvsem svoje sošolce in morda celo 
vaše  učiteljice .  
Upava da ste zdravi in da svoj prosti čas 
preganjate tudi s pomočjo predlogov, ki vam jih 
pripravljamo za vas. Verjameva da se kmalu 
vidimo. Midve vas že vse skupaj 
ZEEELLLLOOOOOOO POGREŠAVA. Pošiljava 
vam en velik objem. 

                                                                                                        
    Učiteljici 3. razreda 
 
Namesto, da gremo mi v gledališče, pride tokrat gledališče k tebi.  
Ogledal si boš lutkovno predstavo z naslovom ŽOGICA MAROGICA. 
Tukaj pa je povezava: 
 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679129 

                   
 
 
Žogica Marogica 
 
 

 
 

Dejavnosti po ogledu: 
 

 V zvezek SLJ napiši naslov  

ŽOGICA MAROGICA 
 

Zapiši kratko obnovo.  

Ne pozabi upoštevati uvod, jedro in zaključek.  

 

 

 

 

 

POMNI: V obnovi ne piši kdo je kaj rekel. Samo opišeš dogajanje.  

Pravljico tudi ilustriraj.  
 
 

 

 

Kdo nastopa v lutkovni 

predstavi (našteješ 

samo glavne osebe) Na 

kratko opiši glavne 

osebe 

Na kratko opiši kaj se je 

dogajalo do glavnega 

dogodka, kateri je bil 

glavni dogodek (zaplet) 

predstave. Kaj se je 

zgodilo po zapletu?   

Kako se je 

predstava končala? 

Kakšen je bil 

konec? Srečen ali 

žalosten?   

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679129
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-tv-maribor/174679129


3. dan – četrtek  

 
Branje z razumevanjem (opis rastline) - glasno preberi besedilo v 

SDZ na strani 48. Nato v zvezek napiši naslov – NARCISA in odgovori na 
vprašanja. Odgovarjaj v celi povedi.  

 

Na Lilibi odpri samostojni delovni zvezek (str. 48) in s klikom na 

čebelčka reši dodatne naloge branja z razumevanjem.  

 

 

 
 

4. dan – petek  
 

Slušno razumevanje (opis rastline).  

 

1. Prvo poslušanje:  zbrano poslušaj besedilo, v katerem je opisana 
rastlina.  

2. Preberi vprašanja. Označi si tista, na katera še ne bi znal 

odgovoriti.  

3. Drugo poslušanje: Natančno in usmerjeno poslušaj besedilo. To 
pomeni, da si pozoren na podatke, ki ti bodo pomagale odgovoriti 

na označena vprašanja.  

4. Odgovori na vsa vprašanja v zvezek. Piši v celi povedi.  

5. Tretje poslušanje : preveri pravilnost svojih odgovorov.  
 

Vprašanja.  

1. Kje raste navadni jagodnjak?  

2. Kaj potrebuje za rast?  

3. Kaj ima v zemlji?  
4. Kako visoko zraste cvetno steblo?  

5. V kaj se na vrhu razraste cvetno steblo? 

6. Kakšne barve so cvetovi?  

7. Kdaj cveti navadni jagodnjak? 
8. Kdo ga oprašuje?  

9. V katerem mesecu se razvijejo prvi plodovi? 

10. Kako se imenujejo plodovi navadnega jagodnjaka?  

11. Kakšne barve so plodovi na začetku? 
12. Kakšen barve so plodovi, ko dozorijo?  

13. Kdaj nabiramo plodove?  

 

 

Nariši opisano rastlino.  
 

 
 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

13. 4. 2020 – 17. 4. 2020 
 

UTRJUJEMO SVOJE ZNANJE 
Kmalu bo sledilo ocenjevanje znanja. Ker se pri spoznavanju okolja snov 

hitro kopiči, je prav, da sproti ponoviš kar že znaš. Za ta teden, ti 

pošiljam nekaj vprašanj, s katerimi boš ponovil/-a snov. V naslednjem 

tednu te čaka spletno preverjanje znanja za SPO, zato pridno utrjuj 

svoje znanje.  
Vprašanja lahko prepišeš v zvezek ali prilepiš. S pomočjo SDZ  in zvezka 

odgovori na vprašanja. (predlagam, da si vprašanja razdeliš in vsak dan 

odgovoriš na nekaj vprašanj. Pri razdelitvi sem ti pomagala s črtkano 

črto. Seveda, si lahko razdeliš snov popolnoma po svoje).  

 
 Kaj potrebujejo vsa živa bitja za rast in razvoj? 

 Kaj je valitev? 

 Razloži besede: mesojedec, rastlinojedec, vsejedec. 

 Nariši in poimenuj vsaj dve prehranjevalni verigi. 

 Opiši človekov življenjski krog. 

 Opiši življenjski krog živali. 

 Opiši življenjski krog rastline. 

 Kaj je življenjsko okolje? 

 Katera življenjska okolja poznaš? 
 Navedi razliko med umetnim in naravnim življenjskim 

okoljem? 

 Katera so tvoja bližnja življenjska okolja? 

 Naštej živali, ki živijo v reki ali jezeru? 

 Katere živali živijo v gorskem svetu? 

 Katera rastlino najdemo v gorah in je zaščitena? 

 Je Arktika tvoje daljno ali bližnje okolje? Zakaj? 

 Koliko mesecev ima eno leto? Koliko pol leta? 

 Kako imenujemo napravo za merjenje časa? 

 Koliko dni ima en teden? 
 Koliko ur ima en dan? 

 Naštej vrste ur. 

 Kako se imenuje oseba, ki te naprave popravlja? 

 Kaj je dediščina? 

 Kaj prištevamo h kulturni dediščini? 

 Kaj prištevamo k naravni dediščini? 

 Čemu služijo muzeji? 
 

IZZIV – sestavi test za svojega sošolca. Pri nalogah bodi izviren. Pomagaj 

si z delovnim zvezkom. Test pošlji učiteljici na vpogled, nato ga boš poslal 

sošolcu v reševanje. Ko ti ga vrne, ga boš pregledal in ovrednotil.  



 


