
KAJ MORAM ZNATI? 

 

Pozdravljen/a tretješolec/ka!  

Izobraževanje na daljavo traja že skoraj en mesec. Verjamem, da se zelo trudiš in 

sproti opravljaš šolsko delo, ki ti ga pripravim.  

S tem listom boš lahko preveril/a, kakšno je tvoje znanje, ki si ga pridobil/a v 

zadnjem mesecu, ko si se učil/a v domačem okolju. Ugotovil/a boš, česa še ne 

znaš in kaj se moraš še naučiti. 

Najprej boš prebral/a vsa merila, ki jih moraš osvojiti. Nato boš vzel/a zvezek 

(delovni zvezek ali učbenik) tistega predmeta, ki ti NE GRE najbolje in si  

prebral/a vsebino, ki je ne znaš ter se jo naučil/a. To lahko traja tudi več dni. Čas 

pa tukaj ni pomemben, pomembno je, da se to dobro naučiš. 

Nato boš z listom šel/a do staršev, ki bodo preverili tvoje znanje in označili kateri 

»LIKE« (rokico) si si zaslužil/a. 

Tam kjer boš dobil/a znak         , se moraš bolj potruditi in se to snov naučiti do 

naslednjega ponedeljka, 20. 4. 2020. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Znaš natančno primerjati življenje v mestu in življenje na vasi.  
 

Znaš našteti različne vrste pokrajin v Sloveniji ter pojasniš 
kakšne so značilnosti za posamezno pokrajino. 

 

Znaš povedati kje so nastajala prva naselja in pojasniti zakaj. 
 

 

Znaš opisati kakšna so naselja na podeželju. 
 

 

Znaš pojasniti kaj pomeni beseda orientacija in našteješ več 
primerov, kako so se orientirali v starih časih. 

 

Veš kaj je kompas, zakaj ga uporabljamo in kako je sestavljen? 
 

 

Znaš našteti glavne smeri neba in se znaš obrniti proti poljubni 
strani neba. 

 



SLOVENŠČINA 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

Znaš pojasniti, kaj pomeni PODPOMENKA in kaj NADPOMENKA 
ter znaš navesti dva primera za vsako. 

 
 

Znaš pojasniti, kaj pomeni MANJŠALNICA in navedeš vsaj tri 
primere. 

 

Znaš pojasniti, kdaj in v katerih primerih pišemo vejico. 
 

 

Bereš glasno, brez zatikanj in smiselno obnoviš prebrano. 
 

 

Znaš pojasniti, kakšna je povezava med METROM, 
DECIMETROM in CENTIMETROM. 

 
 

Našteješ 3 primere, kaj merimo v METRIH, kaj v DECIMETRIH in 
kaj v CENTIMETRIH. 

 

Poznaš vso poštevanko in obvladaš tudi deljenje. 
 

 

Znaš urediti števila do 1000 po velikosti. 
 

 

 

Seveda! Če kaj še 

ne znam, moram to 

samo vaditi. 


