
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, tretješolci! 

 

Vau, še samo ta teden in potem so na vrsti počitnice. Verjameva, da jih vsi že prav 

komaj čakate, ampak veva tudi, da verjetno ne z enakim veseljem, kot ste počitnice 

čakali do sedaj. Kljub temu, da jih bomo preživeli mnogo drugače kot jih po navadi, 

pa bo to vseeno čas, ko se boste sprostili, se igrali, zabavali in uživali po svoje. 

Zdaj pa prebudite možgančke in poskusite rešiti tole uganko: 

»Mami privabi solze na lica 

in v jok spravi celo neustrašnega strica. 

Pa ni ne nesreča, niti krivica, 

ampak sloveča kuharska kraljica.« 

 

Jutri izveste rešitev , za danes pa takole:  

 

 

ŠPO –  Vaje za šport boš danes delal/a med vsakim odmorom za učenje. Tako boš 

pri učenju bolj zbran/a, saj bo telesna aktivnost pognala kri po telesu in s tem 

prebudila tvoje možgančke. 

1. ODMOR: 10 žabjih poskokov, 10 počepov, 10 sonožnih poskokov levo-desno. 

2. ODMOR: 10 izpadnih korakov, 10 zvezda poskokov (noge-roke, narazen-skupaj). 

3. ODMOR: 10 trebušnjakov, 10 poskokov »fedrca«, 10 vojaških poskokov. 

4. ODMOR: 10 krogov z rokami naprej-nazaj, 20 striženj s škarjicami, 10 sklec.  

 

 

SLJ – Danes boš v delovnem zvezku spoznal/a in raziskoval/a besede z ENAKIM 

pomenom. Najprej se boš malo poigral/a in rešil/a igro - iskanje parov besed na tej 

povezavi: https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-enakim-pomenom.  

Zdaj v zvezek napiši naslov BESEDE Z ENAKIM POMENOM in reši 1. nalogo na 

strani 68. Pod naslov v zvezku prepiši pare besed, ki si jih našel/a v 1. nalogi. Nato 

reši še ostale naloge na strani 68. 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-enakim-pomenom


MAT – Danes boš odšteval/a s stoticami. Za lažje delo in predstavo si lahko 

pomagaš z izrezanim denarjem. Za ogrevanje se boš najprej malo igral/a trgovino. K 

igri povabi še ostale družinske člane ali pa le svoje plišaste igrače. Uporabljaj samo 

evrske bankovce 100€, 200€ in 500€. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

Sedaj pa lepo naprej. 

Tudi pri odštevanju stotic velja isti trik kot pri seštevanju, da moraš znati računati 

samo do 10. Kako je to mogoče? 

Poglej si spodnjo sliko: 

 

 

300 - 200 = 100                 600 – 300 = 300 

 
 

 

 

 

Zdaj pa le veselo na delo in reši račune v delovnem zvezku na strani 58. 

 

GUM –  Za uvod poslušaj kratko predstavitev tolkal. V zvezek za glasbo napiši naslov 

TOLKALA in pod naslov nariši vsaj štiri primere tolkal in jih poimenuj. 

https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8 

 

 

ŽELIVA VAM VELIKO DOBRE VOLJE IN USPEHA PRI DELU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8

