
 

ŠPO – Spretnosti z žogo 

 Danes boste ponovili pravilno podajo z nogo in komolčni met. Če je možno pa še vodenje 

žoge z roko.  

- S kroženjem razgibajte vse sklepe, kot to delamo v šoli.  

- Naredite 20 pravilnih počepov, pete na tleh, poravnana stopala, pogled naprej. 

- Leže na trebuhu v položaju »Supermana« iztegnite roke in noge ter poveste sosednje 

države Republike Slovenije in njihova glavna mesta. Nato počivate. Ponovno 

iztegnete roke in noge, napnete hrbtne mišice in naštejete 6 slovenskih rek. Sledi 

počitek in ponovno napnete telo in naštejete 8 slovenskih mest. Zvijte se v klobčič in 

počivaj minuto. 

- Postavite si svoj poligon, mešanico nogometa, košarke… Pomembno je da vadite 

spretnosti, podaje z nogo, komolčni met in če je mogoče še vodenje žoge. Pošljite mi 

fotke, da vidimo kako vam je uspelo. Priredite Igre brez meja za celo družino. Zmaga 

tisti, ki se največ nauči in se ob tem najbolj zabava!  

 

                Uporabite  žogavico.      Zunaj pa žogo.  
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TJA 

 
1. Na listu papirja sestavi preprost meni za svojo domačo restavracijo: 3 pijače (drinks), 3 

predjedi (starters), 3 glavne jedi (mains) in 3 sladice (desserts). Povabi družinske člane, da 

pridejo kaj pojesti v tvojo restavracijo. Naprej si natakar-ica, nato si lahko tudi gost. 

2. Ne pozabi pozdraviti (Hello), vprašati kaj bi želeli (Would you like some ...), izvolite (Here you 

are), račun (the bill), pozdraviti (goodbye). 

3. Spodaj sta povezavi za interaktivne vaje za hrano in prostore v hiši. Zapiši v zvezek, katere 

vaje si reševal. 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/food_drinks_1_3r.html 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/house_4_5r.html 

MAT – Rešujem probleme 

 
 
 
 

 

Kot vidite je naša muca Minka zelo slabe 
volje. Danes je petek in zmanjkuje ji 
briketov, ki jih obožuje. Ostalo jih je še 22. 
Koliko briketov je imela na začetku tedna, 
če jih je v ponedeljek pojedla 5 in vsak 
naslednji dan enega več. 
 
Nalogo rešite s pomočjo tabele. Kot ste 
reševali nalogo včeraj v DZ. Ne ukvarjajte se 
z računi. Zanima me odgovor. Nalogo rešite 
v zvezek po naslovom: Muca Minka. 
Besedila ni potrebno prepisati. 
 
Minka bo preostanek briketov, to je 22 
pojedla do konca tedna (pet., sob., ned.). 
Vsak dan enako. Koliko briketov bo pojedla 
v soboto?  
Preostanek briketov bo podarila 
sosedovemu Puhcu. Koliko briketov se bo 
razveselil Puhec? 
Pomagaj si z risbo, skušaj zapisati račun. 
Zanimata me odgovora. 

Rešitve v ponedeljek. 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/food_drinks_1_3r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/house_4_5r.html


Rešitve nalog MAT DZ/45.  

 

 

Koliko zlatnikov vam je uspelo prislužiti na spodnji povezavi? Vseh 10? 

 https://www.ucimse.com/razred3/naloge/postevanka-stevil-od-1-do-10 

 

 

UČIMse: lahko se še preizkusite v igri SODOKU na spodnji povezavi: 

https://www.ucimse.com/razred3/naloga/logika/1214 

https://www.ucimse.com/razred3/naloge/postevanka-stevil-od-1-do-10
https://www.ucimse.com/razred3/naloga/logika/1214


GUM - LEPO JE POMLAD NA SVET 

Spoznali boste novo slovensko ljudsko pesem. Prepozate glasbilo? 

Na spletni strani: UČIMse.com     https://www.ucimse.com/svetilnik      Cincidon 3. 

  

Bi jo znali zapeti? Prepoznate ponavljanje melodije? 

Staršem priredite koncert. Primer glasbil: strgalo ali palčke. 

 

 

Izmislite in zapišite še svoj ritmični vzorec. Želim vam obilen aplavz. Morda pa vam uspe kar 

družinski orkester.  

https://www.ucimse.com/svetilnik


SLJ - Mleko za mlečni riž 

1. Poiščite pare. Glejte primer: korenje, juha – korenčkova juha.  
 

korenje 

mleko 

jabolko 

jagoda 

papir 

čokolada 

les 

usnje 

volna 

hruška 

 zdrob 

torta 

pita 

juha 

zmaj 

nogavice 

kompot  

omara  

palačinke 

čevlji 
 

2. Iz obeh besed sestavite besedno zvezo in jo uporabite v povedi. Povedi 
zapišite v zvezek.  
 

Upoštevajte velike začetnice in ločila na koncu povedi. 
Glej primer: Za kosilo bom skuhal dobro korenčkovo juho. 

 

3. V DZ2 na str. 28 preberi povedi in pobarvaj podobne primere: mleko – 
mlečni. 
 
 

4. UČIMse: Lahko rešite še naloge na spodnji povezavi: 
https://www.ucimse.com/razred3/naloga/nikar-jasna/496 
 

  

 

 

  

  

 

 

https://www.ucimse.com/razred3/naloga/nikar-jasna/496


   Zanima vas kako so sošolci. Vsi pogrešajo staro šolo in vas. No, malo tudi mene. 

  

      

 

        

 



  

   

Pišite, rišite sporočila sošolcem. Ostajamo skupaj, čeprav vsak na svojem.  

 

     

 

Imejte se radi in 

 uživajte dan. 

Mislim na vas. 

Barbara 


