
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

Dragi tretješolci! 

Kako hitro čas beži. Pred nami je že četrti teden, ko šolsko delo opravljamo od doma. 

Sedaj ste si že zagotovo oblikovali vsak svoj urnik dela in navad. Tako je tudi prav, 

kajti samo to je ključ do uspeha. Tako vam bo uspelo narediti vse za šolo in imeli boste 

še čas za sprostitev in igro. Kaj pa boste počeli danes? 

Za začetek malo smeha: 

 V ŠOLI 

»Kateri mesec ima 28 ali 29 dni?« vpraša učiteljica. 

»Vsi!« se oglasi iz klopi. 

Tako, sedaj pa veselo na delo: 

MAT – Za ogrevanja malo poštevanke s pomočjo matematične dirke. Odpri si spodnji 

naslov, klikni na zeleno puščico in si izberi poštevanko, nato si določi svoje vozilo in 

voznika. Tako, tekmovanje se lahko prične. (dirko lahko ponoviš večkrat ) 

https://vadnica.moja-matematika.si/matemadirka/ 

ALI TI JE USPELO ZMAGATI? 

Za nadaljnje delo si pripravi meter. Odpri delovni zvezek za matematiko na str. 40 in 

reši naloge na tej strani. Pri 1. in 2. nalogi, kjer piše ocena, je mišljeno, da ti najprej 

oceniš po svojem mišljenju brez merjenja, koliko določena stvar meri. Kjer pa piše 

meritev, tam s pomočjo metra izmeriš stvari. Pri 3. nalogi pa klop in tablo prečrtaj in jih 

zamenjaj s poljubnima predmetoma od doma. 

 

ŠPO  - Odpravi se ven, na dvorišče ali zelenico pred hišo, v gozd  na sprehod. Poišči 

si primeren prostor in se igraj po svoji želji (fuč, s kolebnico, žogo, frizbijem,…). 

 

SLJ – Danes boš ponovil/a besede s širšim in ožjim pomenom. Ali še veš, v čem se 

razlikujejo? 

OŽJI POMEN BESEDE – pomeni eno stvar (na primer: banana, jabolko, kivi,  

marelica). 

ŠIRŠI POMEN BESEDE – zajame vse besede iste vrste (na primer: sadje) 

Zdaj pa poizkusi še ti: 

1. Omara, stol, miza,… . To so besede z ________________ pomenom. 

2. Pohištvo pa je beseda s ____________________ pomenom. 

https://vadnica.moja-matematika.si/matemadirka/


Če ti je uspelo rešiti oba primera, si pripravljen/a na delo v delovnem zvezku str. 57. 

Ko rešiš vse štiri naloge, odpri še zvezek za slovenščino, napiši naslov BESEDE Z 

OŽJIM IN ŠIRŠIM POMENOM, prepiši mali rumeni listek ter napiši še en svoj primer 

za širše in ožje besede. 

 

GUM – Za glasbo boš najprej odprl/a predstavitev, ki jo najdeš pod naslovom 

ZVRSTI GLASBE, na spletni strani – 3. razred. Nato se boš udobno namestil/a in 

poslušal/a, zaplesal/a ter prebral/a vse prosojnice. Ko boš prišel/la do konca,  

poizkušaj ponoviti koliko zvrsti glasbe si si zapomnil/a. Če si poimenoval/a vse štiri 

zvrsti, ČESTITAM! Če ne, poizkusi še enkrat. 

O zvrsteh glasbe se bomo pogovarjali še v sredo. Za danes pa je dovolj učenja. 

Uživajte na sončku! 

 


