
Razred: 3. MATEMATIKA 4. TEDEN 

 

Pripravili: Špela Košir in Tanja Dremšak 

 

1. DAN 

ŠTEVILSKI IZRAZI 

Razlaga snovi:        

   

             *Dodatna razlaga preko zoom-a.                                         

 V SDZ reši naloge na strani 91 in 92.  

Preveri rešitve na lilibi.si (E-Gradivo /SDZ MAT, 2. del) 

 

 Na lilibi.si so v SDZ, na str. 92 dodatne spletne naloge. 

               Klikni na znak zgoraj levo   in reši naloge.  

 

 

 

 



2. DAN je DAN ZDRAVJA 

Glej prilogo čisto na dnu dokumenta. 

3. DAN 

  

 V SDZ reši naloge 93 in 94. 

       Preveri rešitve na lilibi.si (E-Gradivo /SDZ MAT, 2. del) 

 

*Dodatna naloga: vaje na str. 95  

                           4. DAN 

 V SDZ reši naloge na str. 96 in 97. 

*Dodatne naloge te čakajo na interaktivne-vaje.si 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html


Razred: 3. SLOVENŠČINA 4. TEDEN 

 

Pripravili: Špela Košir in Tanja Dremšak 

1.   PREVERJANJE ZNANJA  

 Pripravi se na pisno preverjanje znanja. Preveril boš 

svoje pravopisne zmožnosti. Družino prosi za 45 minut 

tišine. Pripravi nalivno pero. 

 Če je možno si naloge natisni, sicer v zvezek piši samo 

odgovore. 

 Ko rešiš vse naloge, vse še enkrat dobro preglej. 

 S poljubno barvico popravi test s pomočjo rešitev. 

 V zvezek napiši popravo.  

 

2. PREBERI  KNJIGO 

 Izberi si poljubno knjigo iz »domače knjižnice« in jo preberi. Ni 

nujno, da je to pravljica. Lahko je Atlas, Knjiga živali, Otroška 

enciklopedija… 

 Za knjigo v zvezek nariši in napiši svojo reklamo. Primer: 

 

 

 

 

 

 



 

3. REŠI NALOGE V SDZ NA STR. 44. IN 45 

 Pojdi na lilibi.si in odpri E-GRADIVO/ SDZ 

SLJ/STR.44 in pritisni na , da boš lahko 

rešil 1. nalogo. 

 4. nalogo na strani 45 napiši v zvezek. 

*DODATNE NALOGE najdeš na spletni strani devetka.net.  

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%C8ET/Vel_zac.htm 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%C8ET/Vel_zac.htm


 

PISNO PREVERJANJE ZNANJA 

PRAVOPISNE ZMOŽNOSTI  

 

1. Prepiši besedilo. Piši s pisanimi črkami.       

OTON NOVAK IN HELENA CVEK STA SE SPREHAJALA PO STEZI OB 

ROBU GOZDA. PRIŠLA STA DO ŠMARTINSKEGA JEZERA, KJER 

STA OPAZOVALA LABODE. SREČALA STA SKUPINO TURISTOV, KI 

SO PRIŠLI IZ LJUBLJANE NA OGLED MESTA CELJA. POVEDALI SO 

JIMA, DA SO BILI ŽE NA STAREM GRADU IN NA SPREHODU OB 

SAVINJI. NAČRTUJEJO PA ŠE OGLEDE DRUGIH KRAJEV PO 

SLOVENIJI.  OTON IN HELENA STA PRIPOROČILA ŠE SPREHOD OB 

KOPRIVNICI. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

 



 

2. Odgovori na vprašanje. Piši v celih povedih s pisanimi črkami. 

                                                                                                          

Kdo se je sprehajal po stezi ob robu gozda? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Kaj sta Oton in Helena opazovala? 

 

____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Koga sta srečala? 

 

____________________________________________________ 

            

_________________________________________________________ 

 

Kaj sta Oton in Helena priporočila turistom? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

3. Podčrtaj pravilno napisane besede.                                            

 

živlenje / življenje golop / golob sneg /snek 

grad / grat metul / metulj potrebščine/potrepščine 

bouha / bolha knjiga / kniga majn/manj 

hrbet / hrpet jež / ješ gumb/gump 

 



 

 

4. Napiši čigavo je. Piši s pisanimi črkami.                           

 

Kolo je (TINA) ______________. 

 

Zvezek je (MAJA) ____________. 

 

Barvice so (MAMA) ______________.  

 

Radirka je ( MARKO) _____________. 

 

Pisarna je (RAVNATELJ) ________________.  

 

5. Dopolni. Piši s pisanimi črkami.                                   

 

 
kratek 

 
krajši 

 
najkrajši 

 
močen 

  

 
globok 

  

 
 

  
najsvetlejši 

 
lahek 

  

 

 

6. Vstavi : v, na, pred, za, nad, pod, med ali pri. Piši s pisanimi 

črkami. 

 

Vrtnice so ___ vazi.                                                                            

 

_____dežnikoma sta deklici. 

 

Marko stoji ____ drevesom in klopjo. 

 

Sanja se igra _____  sosedovo hišo. 

 

______ omari je kovček. 



 

7. Preberi povedi in napiši ustrezna končna ločila.                     

Jaka ima bel pulover Miha, pazi 

Kdaj prideš Veronike je prišla v šolo 

Joj, luža Kdo skače 

Pazi, avto Kje je Marko 

 

8. Podčrtano besedo napiši na črto s številko.                                

 

Majina družina šteje šest članov. ____ 

 

Na tekmi je Tina dosegla prvo mesto. ____ 

 

V četrtem a razredu je devet dečkov in enajst deklic. ___ ___ ___   

 

Tom je peti v vrsti, Tim pa šestnajsti. _____  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razred: 3. SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

4. TEDEN 

Pripravili: Špela Košir in Tanja Dremšak 

1. PREVERI SVOJE ZNANJE  

 Reši naloge v SDZ NA STR. 66 IN 67 (preveri rešitve na lilibi.si) 
 

2. OGLEJ SI FOTORAFIJI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
 

 
Ljubljana nekoč  
 

 
Ljubljana danes 



Z rumeno barvico pobarvaj besede, ki ustrezno dopolnijo poved. 

Ljubljana nekoč Ljubljana danes 

Hiše v mestu so 

a) visoke in starinske. 

b) nizke. 

c) moderne. 

Hiše v mestu so 

a) visoke in starinske. 

b) nizke. 

a) moderne. 

Ljudje se po ulici vozijo 

a) z vprežnimi vozili. 

b) s kolesi. 

c) z električnimi avtomobili. 

Po ulici vozijo 

a) vprežna vozila. 

b) kolesa. 

c) električni avtomobili. 

Ženske so oblečene 

a) v dolga krila. 

b) v hlače. 

c) v kratka krila. 

Ženske so oblečene 

a) v dolga krila. 

b) v hlače. 

c) v kratka krila. 

Na trgu 

a) je spomenik. 

b) so drevesa. 

c) so cvetlične gredice. 

Na trgu 

a) je spomenik. 

b) so drevesa. 

c) so cvetlične gredice. 

Hrib nad mestom je  

a) pozidan s hišami. 

b) porasel z drevjem. 

c) kamnit. 

Hrib nad mestom je  

a) pozidan s hišami. 

b) porasel z drevjem. 

c) kamnit. 

Na hribu nad mestom stoji 

a) stolpnica. 

b) cerkev. 

c) grad. 

Na hribu nad mestom stoji 

a) stolpnica. 

b) cerkev. 

c) grad. 

S pomočjo podatkov iz preglednice napiši, kaj je skupno Ljubljani 

nekoč in danes. 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ali iz podatkov v preglednici in na fotografijah lahko sklepamo, da 

mesto Ljubljana ohranja kulturno in naravno dediščino?  DA NE 

Pojasni. 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 



DAN ZDRAVJA 
7. april  

 

Spoštovani učenci in starši! 

7. april je dan, ko obeležujemo svetovni dan zdravja. Ta dan obeležujemo tudi na naši šoli. Učiteljice 

smo že načrtovale dejavnosti povezane z zdravjem, vendar smo glede na okoliščine te dejavnosti 

prilagodili tako, da boste lahko dan zdravja obeležili doma. Dejavnosti so zabavne, poučne in 

namenjene predvsem krepitvi zdravja in varovanju okolja.  

Gibanje za zdravo telo 
Redna telesna aktivnost:  

 Naj bo dovolj dolga (vsaj 30 minut dnevno, z začetnim ogrevanjem in ohlajanjem na 
koncu vadbe), 

 Naj bo dovolj pogosta (5-6 krat tedensko, 30 minut dnevno ali 2-krat do 3-krat tedensko 
po eno uro), 

 Naj bo dovolj intenzivna, da se rahlo zadihate ali spotite. 
 
Naloga 1: Razmigaj svoje telo 
 

Za jutranjo telovadbo najprej slediš posnetku na spodnji povezavi nato pa opraviš prikazano vadbo 
na sliki.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
 
 
 
 
KAJ LAHKO STORIM ZA SVOJE ZDRAVJE?  
 
Za svoje zdravje lahko storimo veliko. Že majhni 
koraki nas pripeljejo do velikih rezultatov.  
 
 

Naloga 2: Pripravi pogrinjek in 
sadno/zelenjavno solato ali vitaminski krožnik.  
 
Pomembno je, da si za pripravo vsakega obrok 
vzamemo čas. Tako za pripravo, kot tudi za obed. Zato 
te vabimo, da pripraviš izbran vitaminski obrok za vso 
družino. Za pomoč lahko prosiš starejšega brata, 
sestro ali koga od staršev. Pri pripravi uživajte in ne 
pozabite na pogrinjek, ki bo dodal poseben pridih 
vašemu vitaminskemu trenutku. Uporabite sadje in zelenjavo, ki jo imate v tem trenutku doma. 
 
Starše prosimo, v kolkor je mogoče, da pripravo in končni izdelek slikajo in nam slike pošljejo.  
Naj se tudi nam sline pocedijo .  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


 

 Sadna/zelenjavna 
 solata  
 
 

Vitaminski  
krožnik 

 Sadna solata pa ni nujno le mešanica narezanega 
sadja. V le nekaj minutah jo namreč lahko spremenite 
v pravo poslastico! Potrebujete le sok ene pomaranče, 
nekaj žlic medu in limonovo lupinico. 
Vse tri sestavine dobro premešajte v skodelici. Nato 
dobro operite sadje (ali zelenjavo), po potrebi olupite, 
razkoščičite in narežite po želji. Vse narežete na čim 
bolj enakomerne majhne koščke. Narezano sadje nato 
prelijete z medeno marinado, solato premešajte ter za 
nekaj minut postavite v hladilnik. Porcije nato lahko 
pripravite v manjše posodice in posladek je 
pripravljen. 

 Sadje (zelenjavo) dobro operemo in osušimo s 
papirnato brisačo. 
Sadje z olupkom olupimo in po potrebi odstranimo 
semena ter narežemo na kocke, paličice, trikotnike,  
krhlje. Pri tem smo lahko zelo izvirni. Vse narezano 
lepo zložimo na krožnik in pripravimo pogrinjek.  
Solatni ali zelenjavni krožnik je tako pripravljen.  
Pripravljen sadni (zelenjavni) krožnik postrežemo. 

 
Ideje za pogrinjke  
 

   
 
 
Kam z odpadki?  
 
V vsakdanjem življenju, še posebej pri pripravi hrane nastane veliko odpadkov. Kaj storiti z njimi?  

Naloga 3: Oglej si posnetek na povezavi in dobro prisluhni. Kasneje te čakata dve igri, kjer 
boš preizkusil svoje znanje.  
 
Ogled posnetka  
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 
 
Ločevanje odpadkov - igra  
https://www.grini.si/igralnica/smetozer 
 
 Varovanje okolja - igra 
https://www.grini.si/igralnica/velika-grinijeva-pustolovscina 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic
https://www.grini.si/igralnica/smetozer
https://www.grini.si/igralnica/velika-grinijeva-pustolovscina


Naloga 4: Iz različnih skupin odpadkov (plastika, papir, organski, ..) sestavi besedo, ki nas bo 
še posebej opogumila, nas spodbujala k ohranjaju zdravja. Lahko odideš tudi v naravo in tam 
poiščeš odpadke, ki nastanejo v naravi (veje, listje, …)  
 
V naravi                  Doma 

  
Svoj končni izdelek slikaj in nam slike pošlji.  

Naloga 5:  Umirimo svoje telo 
 
Zvečer preden se odpravite spat se s starši udobno namestite v posteljo, zaprite oči in si 
predvajajte posnetek. Dihajte globoko in umirjeno. Vse kar boste slišali, si poskušajte predstavljati 
in se prepustite pravljici. Poslušajte jo do konca. Ne bo vam žal.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OBVMpKIXqIw 
 

 
 

 

 

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

