
TOREK, 14. 4. 2020 

Pozdravljeni tretješolci! 

Vikend in prazniki so za nami. Ste pojedli veliko sladkarij in ostalih dobrot? No, še 

dobro, da bomo imeli v tem tednu športni dan. 

Pravijo, da je smeh pol zdravja! Zato začnimo dan s smehom: 

 OPRAVIČILO 

V šoli pozvoni telefon: 

Iz telefonske slušalke se zasliši: »Danes pa našega Tima ne bo v šolo.« 

Učiteljica vpraša: »Kdo pa kliče?« 

»Moj oče,« se oglasi Tim iz telefona. 

 

 KAZEN 

Jure je prišel s potepanja s prijatelji prepozno domov. Pred vrati ga je pričakal oče: 

»Obljubil si mi, da boš ob osmih doma!« »Ja, očka, res sem obljubil.«  

Oče ves jezen reče: »Jaz pa sem ti obljubil, da boš tepen, če boš zamudil!« »Ja, res 

je, očka! Ampak če jaz nisem držal besede, je tudi tebi ni treba!« 

 

SLJ – Preberi besedilo na strani 62 in izvedel/a boš zakaj moramo piti vodo. Nato ga 

preberi še enkrat. Ko končaš z branjem, zapri delovni zvezek in s petimi povedmi 

opiši, kaj si si zapomnil/a o prebranem besedilu. Če ti je uspelo, lahko greš na 

naslednjo stran in rešiš naloge na strani 63. Če ti ni uspelo, preberi besedilo še 

enkrat in poizkusi znova. 

 

SPO – Najprej povej, koliko je ura, na spodnjih sličicah? 

   

Danes boste izvedeli, kako so nastali zemljevidi, kdo jih riše in katere podatke morajo 

vsebovati. Tako, sedaj pa se udobno namesti, »našpiči« ušesa, oči in možgane ter si 

pozorno oglej predstavitev z naslovom OD SKICE DO ZEMLJEVIDA. 

Ko končaš z ogledom, v zvezek za SPO napiši naslov OD SKICE DO ZEMLJEVIDA 

ter odgovori na spodnja vprašanja. Če se ti zatakne pri odgovoru, ga še enkrat poišči 

v predstavitvi. Tokrat vprašanja prepišite. 

1. Kaj je skica? 



2. Kaj je zemljevid? 

3. S čim mora biti opremljen vsak zemljevid? 

4. Kaj nam pove merilo? 

5. Kdo izdeluje zemljevide? 

6. S čim si pomagajo pri izdelavi zemljevidov? 

 

LUM – Upava, da še imate škatle, tulce in ostali material, ki ste ga zbirali v svoji sobi. 

Danes ga boste potrebovali pri ustvarjanju. Seveda ti bodo v veliko pomoč še škarje, 

lepilo, mogoče kolaž papir, flomastri, barvice,… Svoji domišljiji pustite prosto pot in 

ustvarite kar želite. Lahko se navežete na temo iz SPO in ustvarite maketo domače 

pokrajine, lahko naredite vozilo, grad, hišo, nogometno igrišče, skratka kar vam pade 

na misel. 

Ker sva radovedni, kaj boste ustvarili in kako vam je uspelo, si  želiva, da bi nama 

poslali fotografijo vašega izdelka. PA VELIKO VESELJA IN USTVARJALNE VNEME 

PRI USTAVRJANJU! 

Nekaj primerov za lažjo odločitev. 


