
Razpored dela po dnevih in po predmetih za 3. razred od 11.5. do 15.5.2020 - 9.teden 

Dan Predmet Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

PONEDELJEK,  
11.5. 

SLJ Svetlana Makarovič, 
Miška si kuje srečo 

B/ 98, 99 

Prisluhni pravljici na naslednji povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/55509113 
 

1. Odlomek najprej beri samostojno in glasno.  
2. Nato ga preberi še enemu od družinskih članov. 
3. V zvezek zapiši naslov: Svetlana Makarovič: Miška si kuje srečo  
4. Pisno v zvezek razloži pregovor: “Vsak je svoje sreče kovač.”  

Namig učiteljice: Če imaš težave z razlago, si pomagaj s spletom. 
5. Ilustriraj kako miška kuje svojo srečo. 

ŠPO Igre z žogo Vsak dan se gibaj vsaj 30 minut, da nekaj narediš za svoje zdravje. Za začetek se ogrej – 
ogrevanju po želji naj sledijo še gimnastične vaje. Si se ogrel/a? Pa začniva.  

Vzemi žogo (poljubne velikosti), ki jo imaš doma.  

1. Vrzi žogo visoko v zrak in preden jo ujameš naredi naslednje vaje: 
          - 2x plosk z rokama,  
          - obrat, 
          - počep  
  
2.  Postavi si slalom z vsaj 6 ovirami (vedra, kamenje, igrače, …).  

● Žogo nosi okoli ovir (najprej v hoji, nato teku). 
● Kotali jo 3x z levo in desno roko okoli ovir.  
● Vodi jo 1x z levo in 1 x z desno nogo okoli ovir.  

 
Vsako vajo večkrat ponovi. Lahko si izmisliš  še kakšno svojo. 

MAT Utrjevanje znanja 
 

Priloga MAT UL 1 

Na spodnji povezavi te čaka ponovitev snovi liter in deciliter.  

https://www.youtube.com/watch?v=MYkkQTw7BHo 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/55509113
https://www.youtube.com/watch?v=MYkkQTw7BHo


V matematični zvezek reši naloge, ki te čakajo spodaj v prilogi. Naslov naj bo UTRJEVANJE. 
TJA  

4 seasons 
 

Priloga TJA UL1 
 

Risbici, ki si jo narisal/a v prejšnji uri, dodaj zapise iz priloge na zelenem polju k ustreznim 
narisanim predmetom. Torej, prepiši jih. Če imaš težave z razumevanjem, besedo lahko 
prevedeš na spletni povezavi: 
 
https://sl.pons.com/prevod 
 
Lahko pa tudi v kakšnem drugem slovarju.  
 
Zapomni si, s tem ko sam/a iščeš pomen besed v slovarju, se prav tako učiš. 
 
Še enkrat si oglej posnetek iz prejšnje ure, da preveriš svoje zapise in ponoviš besedišče: 
https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU 
 
V prilogi so na rumenem polju še štiri povedi. Vsaka pripada enemu letnemu času. V zvezek jih 
prepiši po vrstnem redu tako, da začneš s tisto, ki opisuje pomlad. 
 
Za konec si pa oglej še naslednji posnetek. Poleg besedišča letnih časov poslušaš še izgovorjavo 
mesecev v letu. Dobro poslušaj in na glas ponavljaj besede ob posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ubg7IiGkJ0E 

GUM  
Različne zvrsti glasbe 

 
SDZ/37 

Ali veš, da poznamo različne zvrsti glasbe? Nekateri radi poslušajo eno zvrst, nekaterim pa je 
všeč več zvrsti glasbe. 

Poznamo torej:  

● KLASIČNO GLASBO 
● NARODNO ZABAVNO GLASBO 
● ZABAVNO GLASBO 
● DŽEZ 

https://sl.pons.com/prevod
https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU
https://www.youtube.com/watch?v=Ubg7IiGkJ0E


Oglej si posnetek in reši naloge v SDZ/37: https://www.youtube.com/watch?v=nHmJfO-Yic0 

V delovnem zvezku odgovori tudi na Binetovo vprašanje: Katera je tvoja najljubša zvrst glasbe? 
ter zraven dopiši naslov tvoje najljubše skladbe.  

Poskušaj jo zapeti v drugačni obliki (npr. da je zapoješ kot opero ali jo “zarepaš”). Kako to gre si 
lahko pogledaš na povezavi.  

Ko odpreš tole stran https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZGUM_2015&pages=36-37 klikni 

na pikapolonico.  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nHmJfO-Yic0
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZGUM_2015&pages=36-37


MAT UL 1 - 11.5. 

Naloge rešuj v zvezek. 
  
1. Koliko krav ima 40 nog? 
  
2. Mama ima na vrtu 5 gredic. Na treh gredicah raste po 8 tulipanov na vsaki gredici, na preostalih gredicah pa po 5 vrtnic na vsaki gredici. 
Koliko je vseh rož? 
  
3. Knjiga ima 40 strani. Na 12 straneh so pesmice, na 19 zgodbe, na ostalih pa slike. 
Koliko strani je s slikami? 
  
4. Janez je seštel dve števili med 20 in 25 in dobil vsoto 43. 
Kateri dve števili je lahko seštel? 
  
5. V bonbonieri je 8 vrst. V vsaki vrsti je 8 bonbonov. Miha je iz vsake vrste pojedel 2 bonbona.  
Koliko bonbonov je še v škatli? 

 

TJA UL 1 - 11.5. 

warm flower In summer we go to the 
beach. 
 
It snows a lot in winter. 
 
I love going on a picnic in 
spring. 
 
Fall is the season of harvest. 

snowman harvest 

picnic snow 

hot cool 

vacation cold 

beach leaves 



 

TOREK,  
12.5. 

SLJ NEBO, NE BO 
SDZ/ 71 

Preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 71. Pri drugem branju podčrtaj besede nebo in ne 
bo. 
Razmisli in ustno odgovori na naslednja vprašanja: 
Kdaj je beseda NEBO napisana skupaj? 
Kdaj pa je beseda NE BO napisana narazen? 
 
Razlaga:  

 
 
Besedilo natančno ponovno preberi in ustno odgovori na naslednja vprašanja: 
Kakšno je bilo zjutraj nebo? 
Kam se je odpravil Uroš? 
Kam je odšel dedek? 
Kaj so prekrili oblaki? 
Kaj je upal dedek? 
Kaj je počel dedek med potjo proti Gospodični? 



Česa se je bal? 
Zakaj se je razjasnilo nebo? 
Zakaj je bil dedek vesel? 
 
Reši 1. in 2. nalogo na strani 71. Pri 2. nalogi si lahko pomagaš z zgornjo razlago. 

MAT Seštevam stotice 
 

SDZ/27 
 

MAT - zapis v zvezek 
- Seštevanje S 

Oglej si razlago seštevanja stotic in reši nalogo na koncu posnetka v zvezek.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ha_vkrz9UI0 
 
V delovnem zvezku reši naloge na strani 27.  
 
V matematični zvezek prepiši prilogo MAT - zapis v zvezek Seštevanje S. Naslov naj bo 
Seštevam stotice. 

ŠPO Vesa v zgibi S starši se odpravi na sprehod, stran od gneče in javnih površin. Na poti poišči vejo, na kateri 
lahko visiš. Starši ti naj merijo čas. Če lahko, vajo izvajaj vsak dan in poskušaj viseti dlje kot 
prejšnji dan. Ali pa se znajdite doma po svoje tako kot prikazuje drugi posnetek. 

Oglej si posnetka: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=fyRShJMB7nw  

2. https://www.youtube.com/watch?v=SWo4piqrBOE 

Saj veš – vaja dela mojstra, če mojster dela vajo :) 

Če imaš možnost, se čim več gibaj zunaj v naravi. Ne pozabi, da je za tvoje zdravje pomembno, 
da si vsak dan telesno aktiven/a. Zato si vzemi čas tudi med delom za šolo in izvajaj katero izmed 
dejavnosti, ki smo jih pri športu že izvajali (Minuta za zdravje, …). 

SPO  
Živim zdravo 

 

Poslušaj otroke v naslednjem posnetku in v zvezek zapiši njihove dobre navade, ki pripomorejo k 
temu, da ostanejo zdravi. Naslov naj bo ŽIVIM ZDRAVO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha_vkrz9UI0
https://www.youtube.com/watch?v=fyRShJMB7nw
https://www.youtube.com/watch?v=SWo4piqrBOE


SDZ/84 https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY 

V delovnem zvezku si preberi besedilo in oglej fotografije.  

V naslednjem video posnetku si oglej zakaj zbolimo.  

https://www.youtube.com/watch?v=_72opJHb1SQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY
https://www.youtube.com/watch?v=_72opJHb1SQ


MAT - zapis v zvezek - Seštevanje S 

 



 
SREDA,  
13.5. 

SLJ  
Utrjevanje 

pravopisnih 
zmožnosti, prepis 

 

Za začetek lahko ponoviš veliko začetnico s pomočjo interaktivnih vaj na spodnjih 
povezavah: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-1 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-2 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-3 

SAMOSTOJNO DELO 

Povedi v prilogi večkrat preberi. Z rumeno barvo pobarvaj črke, ki morajo biti zapisane z 
veliko začetnico.  Povedi natančno prepiši v zvezek s pisanimi črkami. 

Naslov v zvezku: PREPIS - samostojno delo 

SLJ Utrjevanje 
pravopisnih 

zmožnosti, prepis 
 

Ob ponovnem branju prepisanih povedi (v zvezku) prevleci velike začetnice z rdečo barvo. 
Trudi se, da bo prepis zapisan čitljivo in brez napak. 
 
Če želiš, pošlji fotografijo svojega prepisa v pregled učiteljici na naslov: 
rosanda.dovnik@hrusevec.si ali monika.malgaj@hrusevec.si  
 

MAT  
Odštevam stotice 

 
SDZ/28 

 
MAT - zapis v zvezek - 

Odštevanje S 

 
Na spodnji povezavi si oglej, kako  odštevamo stotice in reši nalogo na koncu posnetka v 
zvezek: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AjpJ_7lJhSk 
 
V delovnem zvezku te čakajo naloge na strani 28. 
 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-1
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-2
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/velika-zacetnica-3
mailto:rosanda.dovnik@hrusevec.si
mailto:monika.malgaj@hrusevec.si
https://www.youtube.com/watch?v=AjpJ_7lJhSk


V matematični zvezek prepiši prilogo MAT - zapis v zvezek - Odštevanje S. Naslov je 
Odštevam stotice. 

SPO  
Živim zdravo 

 
SDZ/85, 86 

 

Ne mine dan, da ne bi nekaj slišal/a o corona virusu. Na kratko o njem si oglej na spodnji 
povezavi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JegrjQhxKAo&feature=emb_logo 
 
Reši naloge v delovnem zvezku.  
11. nalogo reši v zvezek. 

SPO 
 

 
Spoznali smo;  

Preverim svoje znanje 
 

SDZ/87, 88 
 
 

O telesu in zdravem načinu življenja smo spoznali kar nekaj novih informacij. Spodaj si oglej 
še kratek video posnetek o dobrih in slabih življenjskih navadah: 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/
zdrav-nacin-zivljenja 
 
Reši kviz: 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/
kviz-telo 
 
Zdaj se pa loti nalog in križanke v delovnem zvezku. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JegrjQhxKAo&feature=emb_logo
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/zdrav-nacin-zivljenja
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/zdrav-nacin-zivljenja
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/kviz-telo
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek/kviz-telo


SLJ - PRILOGA, 13. 5. 2020  

SAMOSTOJNO DELO - PREPIS  

Navodilo: Povedi večkrat preberi. Z rumeno barvico pobarvaj črke, ki morajo biti zapisane z velikimi začetnicami. Nato povedi prepiši s 
pisanimi črkami v zvezek. Ob ponovnem branju (v zvezku) prevleci velike začetnice z rdečo barvo.  

Trudi se, da bo prepis zapisan čitljivo in brez napak. 

med poletnimi počitnicami sta me obiskala sestrična ema in bratranec miha. živita v celju. celje je zgodovinsko mesto, ki                   
leži ob reki savinji. v celju sta nekoč živela znana popotnica in pisateljica alma karlin in fotograf josip pelikan. ema in miha                      
sta bila pri nas ves teden, saj sta bila teta olga in stric gregor do petka v službi. teta olga je zaposlena v trgovini tuš, v                          
laškem, stric gregor pa v merkatorju, v štorah. sobotni dan smo izkoristili za skupni obisk svetine, kjer je pokopana alma                    
karlin. kaj vse so počeli na svetini? 

 

  



MAT - zapis v zvezek - Odštevanje S 

 



ČETRTEK,  
14.5. 

  
 

 
NARAVOSLOVNI  

DAN 
 

Primorska 

Izleta na Primorsko smo se  vsi tako zelo veselili. Toda virus nam je  prekrižal načrte, zato  ga 
bomo izvedli v nekoliko drugačni obliki kot bi ga sicer: virtualno. 
 
https://pomorskimuzej.si/sl/virtualni-ogledi 
 
Znamenitosti Pirana si oglej na tej povezavi: 
https://www.slovenia360.si/znamenitosti/piran 
 
Ko se stran odpre, je videti tako: 

 
V sredini ekrana izbiraš lokacije, ki jih želiš videti, le klikni na posamezno. 
 
Še nekaj zanimivosti o Piranu in Sečoveljskih solinah  pa si preberi na: 
https://drive.google.com/file/d/1iqqWSU0zwAHKyu9tHp9Rk__6TQ1BQWjR/view?usp=sharing 
 
Za konec našega virtualnega izleta pa se lahko naučiš enostavno ribiško seštevanko.  
Veliko zabave! 
 

 

 

 

 

https://pomorskimuzej.si/sl/virtualni-ogledi
https://www.slovenia360.si/znamenitosti/piran
https://drive.google.com/file/d/1iqqWSU0zwAHKyu9tHp9Rk__6TQ1BQWjR/view?usp=sharing


 

 



 

PETEK,  
15.5. 

MAT  
Utrjujemo 

 
SDZ/20 

 
 

Moja matematika 
 

 
Najprej reši naloge v delovnem zvezku na strani 20. Saj veš, ponovil/a boš mersko enoto liter. 
Naloge natančno in če je potrebno večkrat preberi ter se šele nato loti reševanja. Pri računih ne 
pozabi zapisovati merske enote l - liter. 
 
 
V vadnici Moja matematika te čakajo naloge. Reši jih do konca tega dneva. 
 
 

GUM 

Ponovimo 
pesmi 

Pri današnji uri boš ponovil/a pesmi, ki smo se jih že naučili. Ob posnetkih pesmi prepevaj. 
Zapel/a mi jih boš tudi v šoli. 

LEPA ANKA: https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/lepa-anka 

NA PLANINCAH LUŠTNO BITI: 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/na-planincah-lustno-biti 

MALI POTEPUH: https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/mali-potepuh 

 
LUM 
LUM 

Fantazijski kolaž 

Danes te pri likovni umetnosti čaka zabavna naloga: ustvaril/a boš fantazijski kolaž. Kako, s čim 
in kaj točno si oglej na spodnji povezavi: 

Ko povezavo odpreš, premakni posnetek na začetek in si ga oglej. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=265&v=J23kJdsNqr0&feature=emb_logo 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/lepa-anka
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/na-planincah-lustno-biti
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice/mali-potepuh
https://www.youtube.com/watch?time_continue=265&v=J23kJdsNqr0&feature=emb_logo


SLJ 

Anja Štefan, 
Mandarine 

B/ 104 

 Ustno odgovori na vprašanja: 
Imaš rad/a mandarine? Kaj pa mravljice? Si že videl/a mravljišče? 

  
Danes te v berilu na strani 104 čaka pesem iz zbirke Štiri črne mravljice z naslovom Mandarine. 
Pesem večkrat preberi.  
Ko pesem večkrat prebereš, se udobno namesti in si oglej lutkovno predstavo Štiri črne 
mravljice: https://vimeo.com/102036933 
 
 

 

 

 
 

https://vimeo.com/102036933

