
PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

Dragi tretješolci! 

Kar tretji teden je že pred nami in kar ne moreva verjeti, da vas danes spet ne bova 

videli. Na srečo, nama pridno pošiljate sporočilca, vaše fotografije in posnetke, ki nama 

kažejo, da tudi doma pridno delate in da ste zdravi ter se imate lepo. 

Ker nam virus še kar nagaja, bomo še nekaj časa ostali doma in se izobraževali na 

daljavo. Zagotovo, pa vas zanima, kako ste bili uspešni pri reševanju 

matematičnega testa, zato sva se odločili, da vam ocene sporočiva kar preko 

elektronske pošte. Pišete nama lahko na že znana elektronska naslova. 

Za danes pa sva vam pripravili tole… 

 

MAT – Najprej boš ponovil/a merske enote, ki si jih spoznal/a prejšnji teden. Da bo bolj 

zabavno, sva ti pripravili pesmico, ki jo prebereš in prepišeš v zvezek. Če želiš, si jo 

lahko tudi natisneš in prilepiš. Pred tem v zvezek zapiši naslov MERSKE ENOTE.  

         
Kot noht je majhen centimeter – 

kar sto jih rabiš za en meter. 
 

100 cm = 1 m 

 

Če nohte z rok obeh sestaviš, 

en decimeter skupaj spraviš. 
 

10 cm = 1 dm 
 

Če hočeš meter nohtov z rok, 

potrebnih bo deset otrok. 
 

10 dm = 1 m 
 

 

Zdaj pa pojdi na naloge, ki sva ti jih pripravili na učnem listu Merske enote. Verjamem, 

da ti bodo šle dobro od rok. In ne pozabi, zelo pomembno je, katera merska enota je 

zapisana ob številu. Na primer 10 cm pomeni deset centimetrov in ni enako 10 metrov 

ali 10 decimetrov. Tako kot ne moremo reči, da smo veliki 1 meter in še čevapčič. 

 



ŠPO – Pripravi se na zabavno vadbo s pomočjo spinerja ali katerekoli vrtavke, ki jo 

imaš pri roki (vrtavko si lahko narediš tudi iz male plastenke s tekočino ali si pomagaš 

kar s pisalom). Vsa navodila so zapisana na listu z naslovom Spiner vadba. Tri, dva, 

ena,….GREEEEEMO!  

 

SLJ – Prepričani sva, da ti bo današnje delo pri slovenščini zelo všeč. Postal/a boš 

raziskovalec/ka in poiskal/a  skriti zaklad. Poslali sva ti dva glasovna posnetka, ki ju 

boš poslušal/a in nato reševal/a naloge v delovnem zvezku na strani 44 in 45. 

Najprej poslušaj posnetek številka 14. Ko zaključiš, ustno odgovori na naslednja 

vprašanja. 

Koliko različnih glasov si slišal v oddaji? 

O čem je govoril deček? 

Ali je deček prebral tudi opis poti?  

Kako je bilo naslov oddaje, ki si jo poslušal?  

Kaj je želela oddaja predstaviti?  

Zakaj so se odločili posneti oddajo s tako vsebino?  

Kdo je poslal zanimivo pošto v uredništvo radia Regljač?  

Ste vi že kdaj iskali skriti zaklad? Pripovedujte. 



Bi vi znali potovati s pomočjo skice in navodil na posnetku? Kam bi se lahko 

odpravili? 

Sedaj poslušaj posnetek številka 15 in ob poslušanju rešuj 1. nalogo v delovnem 

zvezku. 

Nato se loti 2. naloge. Pri 3. nalogi boš potreboval/a poslušalca, saj boš njemu 

natančno opisal/a pot, ki je narisana v delovnem zvezku.  

Četrto nalogo pa bomo tokrat brez slabe vesti izpustili, saj si opis svoje poti v šolo 

pisal/a že prejšnji teden.  

 

GUM – Za ogrevanje glasilk najprej zapoj naslednje pesmi: Krof, Marmelada, Prvo 

leto služim. Sedaj pa si še enkrat zavrti posnetek pesmi Na planincah luštno biti in 

zraven zapoj. Zdaj pa boš z lastnimi instrumenti ustvaril/a spremljavo za to pesem. 

Naj te spomniva, kaj so lastni instrumenti: ploskanje, tleskanje, topotanje z nogami, 

poskoki, drgnjenje dlani, trkanje z nohti po mizi,… Zelo bova veseli, če nama boš 

poslal/a tudi kakšen kratek posnetek svojega ustvarjanja.  

Bodi ustvarjalen/a in uživaj ob delu. Lahko na izbrano pesem ustvariš tudi kakšen 

RAP. 

 

ŽELIVA VAM  USPEŠNO DELO! 


