
 

Dragi učenci! 

Učiteljica Lorena vsa tudi pogreša in vam pošilja: 

 

Knjižni kotiček 

V tem tednu lahko prisluhnete starejši, vendar še vedno zelo priljubljeni pravljici: 

https://www.youtube.com/watch?v=lc7uepBTUtQ&list=PLqsO_AZ4uWhLCLMH7Sg

HfGoIJFM4quc6F&index=3&t=0s 

Na list papirja ilustriraj najlepši prizor iz pravljice. Ko se vrnemo v šolo, ga lahko 

prineseš in naredili bomo razstavo. 

Če ti risanje ne diši najbolj, si muco izdelaj iz papirja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK, 24. 3. 2020 

                                                        MAT – Deljenje se ne izide 

                                                         SPO – Ujamemo padavine 

                                                         LUM -  Prostorsko oblikovanje iz odpadnega materiala 

                                                           SLJ – A. Rozman Roza: Kamen modrosti 

https://www.youtube.com/watch?v=lc7uepBTUtQ&list=PLqsO_AZ4uWhLCLMH7SgHfGoIJFM4quc6F&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lc7uepBTUtQ&list=PLqsO_AZ4uWhLCLMH7SgHfGoIJFM4quc6F&index=3&t=0s


 

V mesecu marcu za domače branje 

prebiramo Šiviljo in škarjice. Če imate 

knjigo jo preberite, drugače pač ne. 

Glede na okoliščine ne morete do 

knjige. Jakobov očka pa jo je poslikal in 

se ponudil, da vam jo prepošlje, če 

želite. 

 
 

 

MAT – Deljenje se ne izide 

Danes bomo spoznali deljenje z ostankom. Ko nekaj delimo pa se na koncu ni izide. 

To pomeni, da vsega ne moremo razdeliti pravično in zato nekaj ostane. 

Pozorno si oglejte razlago na spodnji povezavi. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=UHfRkrJWLlbOQEVUUVEYBDQj 

 

Tole pa je risba naloge, račun in odgovor. Nalogo prepišite v zvezek. Ob risbi še 

sami povejte nalogo in rešitev. 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=UHfRkrJWLlbOQEVUUVEYBDQj


 

Naslednjo nalogo ob posnetku na spodnji povezavi rešite sami.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=aRKJsEMEPWTwhRNccvAKYBQ9 

Narišite, zapišite račun in preizkus ter odgovor.  

Če ne gre si pomagajte z razlago na spodnji povezavi.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=K2PMjiLWTiRgEWUNOXrP3y01 

Nekaj vaje bo potrebno, pa bo šlo. Najbrž ste že ugotovi, da je znanje poštevanke 

pomembno. 

Dodatek: 

Zabavne naloge na UČIMse  https://www.ucimse.com/razred3/naloga/racunanje/786  

Koliko zlatnikov ste si prislužili? 

Rešitev ponedeljkove naloge. Naloge niso bile ravno lahke. Saj ste jih reševali z 

risanje? 

 

 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=aRKJsEMEPWTwhRNccvAKYBQ9
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=K2PMjiLWTiRgEWUNOXrP3y01
https://www.ucimse.com/razred3/naloga/racunanje/786


Nov rekord poštevanke je 4min, 58 sek, 82 

stotink 😁!  

Čestitke vsem trem, izjemen čas!  

 

    

 

Kdor mi še ni poslal tablice poštevanke oz. sporočil časa, lahko to še storite. Bom 

vesela. 

 

 

 



SLJ – Andrej Rozman Roza, KAMEN MODROSTI 

 

Nekaj poklicev ste že spoznali. Imeli ste govorne nastope o poklicih. Danes boste 

spoznali še poklic detektiva. Kako si predstavljate detektiva? Kaj je značilno za 

detektiva? Kaj mora vedeti in znati? Kakšne pripomočke uporablja pri svojem delu?  

 

1. Večkrat in z razumevanjem preberite odlomek v berilu na str. 152, Andrej 

Rozman Roza, KAMEN MODROSTI. 

 

2. Odgovore na vprašanja zapišite v zvezek. 

a) Kdo si je želel postati detektiv?  

b) Zakaj pa je mislil, da mu to ne bo uspelo?  

c) S čim si je želel pomagati? 

d) Kje je iskal kamen modrosti? 

e) Kako se je sprva obnašal zlatar do njega? 

f) Kdo je vstopil v zlatarno kar naenkrat in kaj se je zgodilo? 

g) Kakšno vlogo je imel rdeči gumb? 

 

DODATEK: Poišči detektivske besede.  

Išči vodoravno, navpično in diagonalno.  
V pomoč ti povem, da je vseh skupaj 6.  
Ti bo uspelo najti vse? 

 
 
 

 

 
 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://webstockreview.net/explore/detective-clipart-boy/&psig=AOvVaw1arHJco6dwKFxVXz_tE-uP&ust=1584555991580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi-tbSRougCFQAAAAAdAAAAABAD


LUM -  Prostorsko oblikovanje iz odpadnega materiala 

Danes ali ali pa v dneh do konca tedna si lahko prelevite v arhitekte umetnike in zgradite 

bivališče iz odpadne embalaže. Kdo bo živel v njem? Katere prostore vse poste oblikovali? 

Morda pohištvo, kakšen laboratorij, igralnice…  

Prepustite se domišljiji, uživajte ter fotkajte nastale umetnine. Se jih že veselim.  

Tia je pohitela in jo že dokončala. Tudi Aljaž že pridno ustvarja. Le kdo mu pomaga? 

          

 

SPO – Ujamemo padavine 

Poglejte si vremensko napoved v sliki za Slovenijo. Ob pomoči SPO UČ/66,67 

preberi kakšno vreme je napovedano za Obalo, Ljubljano, okolico reke Mure in 

Gorenjsko. Gorenjska je tam, kjer ste pretekli teden risali Triglav, Bohinjsko in 

Blejsko jezero. Reka Mura pa leži tam, kjer bi naša kokoška Slovenija imela začetek 

vratu.  

 



Prva številka, torej leva, napoveduje najnižjo temperaturo, desna pa najvišjo 

temperaturo zraka. Ustno odgovorite na vprašanja. 

Ali bo na Obali topleje kot na Gorenjskem? 

Kje bo še enaka temperatura kot na Obali? 

Kje bo največ sonca? 

Ali bodo kje v Sloveniji padavine? Kakšne? 

Ali bo morda Triglav obsijan s soncem? 

Če bo na Z Slovenije najbolj sončno, bo na V Slovenije __________. 

 

 

Za konec pa še… 

   

 

 

 

Pišite, rišite, razveselite 
sošolce… 

 


